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APRESENTAÇÃO

Com o presente documento, Leituras Regionais – Mesorregião Metropolitana de Curitiba, o IPARDES

dá continuidade à série de trabalhos que sintetizam os resultados das pesquisas que contribuem para a

definição e compreensão do perfil das regiões do Estado.

O objetivo é disponibilizar informações e alguns elementos de análise que têm sido os mais significativos

para o entendimento das condições atuais e tendências de processos mais gerais de desenvolvimento

socioeconômico e que, por essa razão, devem estar na pauta de prioridades de gestores e segmentos da

sociedade comprometidos com o presente e o futuro das regiões.

A focalização regional confere realce às particularidades municipais, permitindo maior aproximação

dos problemas e potencialidades e, sobretudo, abre espaço para ampliar debates mais compartilhados quanto

a rumos, opções e possibilidades de governança ou ação pública.

Avançando na direção de uma ação compartilhada, a leitura desta mesorregião agregou à equipe

do IPARDES a participação de pesquisadores da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) e

do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), ampliando as possibilidades de análises

e de discussões técnicas, considerando o acervo e a experiência acumulada dessas duas Instituições, no que

concerne a esse espaço regional.

Neste trabalho o IPARDES reitera o desejo de contribuir para a construção desse ambiente que

poderá criar as bases de um modelo de desenvolvimento regional socialmente menos desigual.

Cabe observar que este documento compõe-se de uma versão impressa e outra em CD-ROM que inclui

o conteúdo desta publicação e um conjunto de tabelas que complementam e detalham cada tema do trabalho.
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TABELA A.4.22 - RECEITAS SEGUNDO AS PRINCIPAIS ORIGENS DE RECURSOS, RECEITA PER CAPITA E TAMANHO DOS MUNICÍPIOS
DA MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2002

TABELA A.4.23 - PERCENTUAIS MÉDIOS DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO TIPO DE INDICADOR E MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2002

5 DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DE INFRA-ESTRUTURA

QUADRO A.5.1 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, CURSOS E ÁREA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MESORREGIÃO METROPOLITANA
DE CURITIBA - PARANÁ - 2003

QUADRO A.5.2 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2003

QUADRO A.5.3 - CURSOS DE GRADUAÇÃO SEGUNDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO E MUNICÍPIOS - MESORREGIÃO METROPOLITANA
DE CURITIBA - PARANÁ - 2003

QUADRO A.5.4 - RELAÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA E NÚMERO DE PESQUISADORES POR CURSO E/OU ÁREA PREDOMINANTE,
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E MUNICÍPIO - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2002
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O desenvolvimento recente do Estado tem a marca da intensa modernização da base produtiva, da sua

concentração em alguns pólos regionais que define contornos de disparidade tanto entre regiões como internamente

às mesmas. A distribuição da população traduz a força desse processo, conformando espacialidades que se adensam,

em oposição a muitas outras, que se esvaziam.

Na esteira desse processo ocorreu uma acentuada ampliação da desigualdade social, que se revelou em

crescentes restrições para a inserção no mercado de trabalho formal e em ampla disparidade na apropriação da renda

entre as pessoas. Agravaram-se os danos ambientais a partir da intensa urbanização, sem o substrato de um ordenamento

territorial com definições de saneamento adequadas; da expansão das atividades agropecuárias, com elevado uso de

agroquímicos; e da continuidade dos desmatamentos, comprometendo a qualidade dos recursos hídricos.

Desse modo, o desafio de buscar um desenvolvimento socialmente mais equilibrado, evitando a desagregação

social, pressupõe a inclusão de amplos segmentos da população, de forma digna, nos processos produtivos e de

consumo, bem como o controle e recuperação das condições ambientais. Desses compromissos não estão dispensadas

mesmo as regiões mais dinâmicas do Estado, pois, embora concentrem oportunidades econômicas e sociais, essas

regiões são também marcadas por acentuada heterogeneidade, a qual, ao conjugar-se à concentração populacional,

dá origem a grandes bolsões de miséria. A mesorregião Metropolitana é marcada por esta diferenciação social,

possuindo municípios nos dois extremos do quadro social paranaense. Ademais, mesmo municípios melhor situados

neste quadro, como Curitiba, de modo particular, apresentam expressivas desigualdades intramunicipais.

Sem dúvida, uma gestão pública comprometida em fazer das políticas sociais um instrumento de correção

das desigualdades pode trazer efeitos progressivos para a população e para a economia, considerando que ao elevar

o patamar de vida da sociedade também são construídas condições para uma inserção mais competitiva. Essa

perspectiva representa buscar avanços em políticas que contemplem necessidades dos diferentes segmentos sociais

e atenda a especificidades locais, mas pressupõe fundamentalmente que as forças políticas e sociais que definem e

realizam as ações governamentais se encontrem alinhadas com os interesses de distribuição da renda e de atendimento

à população na direção da maior inclusão, tendo a lucidez de que são fortes os condicionantes para que prevaleça

seu caráter excludente (OLIVEIRA, 2001).
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Essa pode ser considerada uma opção com grandes possibilidades de apresentar resultados importantes

a curto prazo, uma vez que a gestão pública consiste na realização de políticas e, portanto, está impregnada da

oportunidade de direcionar e potencializar o desenvolvimento.

Adicionalmente, cabe abordar uma outra dimensão de particular conteúdo para uma agenda pública

regional ou local – o conhecimento e a comunicação como valorização de atributos locais.

Ao se reconhecer que os efeitos da lógica econômica têm uma abrangência social restrita, impõe-se a

necessidade de encontrar formas alternativas e inovadoras de gestão e caminhos possíveis de superação dos

impasses econômicos e sociais, abrindo oportunidades deliberadas para geração de emprego e renda.

Algumas possibilidades têm se dado na direção de fortalecer a capacidade local para explorar atributos

regionais com conteúdo efetivo, dinâmico e inovador, que permitam ingressar em estratégias de valorização

regional para produtos de qualidade específica. Nesse sentido, as diferenças das condições produtivas, culturais,

ambientais podem representar importante potencial de competitividade local, quando devidamente incorporadas

aos produtos e transmitidas ao mercado.

A base dessas oportunidades é bastante ampla se consideradas as múltiplas “microalternativas” de

inovação de produtos e processos que podem ser potencializadas a partir da criação de um ambiente que

favoreça e estimule as condições do aprendizado e do conhecimento local. Nessa perspectiva, a criação de um

ambiente que tem sido chamado por alguns autores de aprendizado regional ou coletivo e de economia do

aprendizado (DINIZ, 2000) pode ser a base impulsora e o estímulo necessário e capaz de trazer à tona condições

favoráveis para o desenvolvimento de atividades que apresentem vantagens comparativas regionais.

Essa busca configura-se como tarefa que requer uma estreita articulação entre os diversos níveis de

governos e segmentos da sociedade para definição e implementação de ações e políticas de suporte ao processo

de conhecimento inovador capaz de potencializar a capacidade local.

Orientar essa mobilização regional a partir de uma idéia-força de valorização dos diferenciais e das

peculiaridades locais poderá fazer a diferença na adesão social e na criação e construção de um projeto que

amplie e fortaleça as oportunidades de melhorar os níveis de realização pessoal e coletiva.
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Com o presente trabalho, que incorpora variáveis e informações que definem o perfil da região e detalham

as particularidades dos seus municípios, espera-se estar contribuindo para subsidiar e estimular um debate local/

regional capaz de avançar na construção de estratégias inovadoras que ampliem oportunidades pessoais e coletivas

e que se consolidem de modo socialmente mais justo e ambientalmente sustentável.

Nas seções seguintes são abordados elementos da base física ambiental; a dinâmica populacional e as

recentes mudanças em seu padrão; a estruturação da rede de cidades; indicadores de desigualdade social e de

mercado de trabalho; as condições da base produtiva rural e urbana; a situação das finanças públicas municipais;

informações sobre as principais instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e aspectos da infra-estrutura

viária. O trabalho agrega considerações específicas sobre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que se constitui

em um território formalmente constituído e que se coloca como a principal centralidade da mesorregião, assim como

do Estado do Paraná.

Tendo em vista a diversidade do território que compreende a mesorregião em estudo, o presente trabalho

se vale, em determinados momentos, de abordagens específicas sobre recortes espaciais.1 É o caso do “aglomerado

metropolitano”, que se refere à mancha de ocupação contínua onde se realizam os fluxos de população, mercadorias

e serviços mais intensos e se verificam as maiores densidades de população e atividades no interior da aglomeração

metropolitana, correspondendo, no caso da RMC, aos municípios de Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campina

Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São

José dos Pinhais. A aglomeração metropolitana compõe-se, ainda, por outros municípios que, mesmo fora da mancha

contínua de ocupação, manifestam relativa integração com ela: Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Contenda, Itaperuçu, Rio

Branco do Sul e Mandirituba. Outro recorte é a Região Metropolitana, que se refere à porção territorial definida pela

lei federal no. 14/73, modificada pelas legislações estaduais nos. 11.027/94, 11.096/95, 12.125/98, 13.512/02, que

inclui, além dos municípios que compõem a aglomeração metropolitana, os municípios de Adrianópolis, Agudos do

Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Quitandinha, Lapa, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Adrianópolis, Cerro Azul, Doutor

Ulysses e Tunas do Paraná também pertencem ao recorte correspondente ao Vale do Ribeira, que se destaca pelas

condições de alta precariedade e inclusão em linhas programáticas de órgãos dos governos federal e estadual. O

trabalho refere-se ainda ao recorte correspondente ao litoral, que inclui os municípios paranaenses banhados pelo

Oceano Atlântico.

1Uma abordagem detalhada sobre esses
recortes espaciais encontra-se nos

capítulos 2 e 6 deste trabalho.
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LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

A mesorregião Metropolitana de Curitiba está localizada em sua maior parte no Primeiro

Planalto Paranaense. Possui como principais divisores naturais geográficos, a sudoeste, a Serra da Escarpa

Devoniana, fazendo divisa com o Segundo Planalto Paranaense, e a leste a Serra do Mar, divisor com a

Planície Litorânea. Abrange uma área de 2.301.511,9 hectares, que corresponde a cerca de 11,5% do

território estadual. Esta região faz fronteira ao norte com o Estado de São Paulo, a oeste com a mesorregião

Centro-Oriental, a sudoeste com a mesorregião Sudeste, ao sul com o Estado de Santa Catarina, e tem a

leste o Oceano Atlântico. É constituída por 37 municípios, dentre os quais se destaca Curitiba, pela sua

dimensão populacional e nível de polarização.
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A mesorregião Metropolitana de Curitiba distingue-se essencialmente pela diversidade ambiental, e

pode ser compartimentada em três sub-regiões naturais com características geomorfológicas, florísticas e faunísticas

particulares: a dos planaltos, a das serras e a Planície Litorânea (tabela A.1.1).

A maior extensão territorial da mesorregião está localizada na sub-região natural dos planaltos, na

borda oriental do Primeiro Planalto Paranaense, que compreende a bacia sedimentar de Curitiba, e uma pequena

porção no Segundo Planalto Paranaense, ou Planalto de Ponta Grossa, no extremo sul da mesorregião, nos

municípios da Lapa, Rio Negro, Campo do Tenente, Balsa Nova e Porto Amazonas. A sub-região das serras possui

um relevo muito energético com grandes desníveis, altitudes que podem alcançar mais de 1.800 m, e com fortes

declividades. A Planície Litorânea possui um relevo plano e suavemente ondulado, com altitude geralmente

inferior a 50 metros. Desta sub-região fazem parte as baías de Paranaguá, Antonina, Laranjeiras e Pinheiros e as

praias arenosas de mar aberto da costa paranaense.

As formações geológicas diferenciadas deram origem a vários tipos de solos, compartimentados conforme

a sub-região natural. Os solos predominantes nas sub-regiões dos planaltos são dos tipos: cambissolos, solos

moderadamente a pouco drenados, pouco profundos, com elevados teores de alumínio e de limitado uso agrícola;

latossolo vermelho-amarelo, solos de textura argilosa, profundos e bem drenados, com baixa fertilidade natural,

onde ocorre processo de lixiviação intensa, conforme o regime de chuvas; podzólico vermelho-amarelo,

medianamente profundos, bem drenados, facilmente erodíveis, de acordo com as diferentes condições naturais;

aluviais, solos jovens, pouco desenvolvidos e muito suscetíveis à erosão; e litólicos, solos minerais, pouco desenvolvidos,

que a partir de 20 a 40 cm de profundidade apresentam rochas consolidadas, ocorrendo em áreas de relevo

acidentado e afloramentos rochosos, presentes nos locais de maiores altitudes, flancos e topos das montanhas. Na

Planície Litorânea e nas serras, os solos dominantes são dos tipos: podzólico vermelho-amarelo, medianamente

profundos, bem drenados, facilmente erodíveis, de acordo com as diferentes condições naturais, com boa fertilidade
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natural; hidromórficos, de textura argilosa, formados em terrenos baixos com grande influência do lençol freático

à superfície, apresentando fertilidade variável e, pelas condições de relevo, não suscetíveis à erosão; e podzólico,

solos minerais com fertilidade muito baixa, ocorrendo nas planícies de restinga e, quando desprovidos de

vegetação, expostos à erosão eólica. Na Serra do Mar ocorrem ainda os cambissolos e os afloramentos rochosos

(IPARDES, 1995b).

De acordo com a combinação da temperatura e precipitação, a mesorregião apresenta três tipos de

clima marcantes. Nas zonas de maiores altitudes, do Primeiro e Segundo Planaltos, ocorre o clima Subtropical

Úmido Mesotérmico (Cfb), de verões frescos e geadas severas e freqüentes, sem estação seca, cujas principais

médias anuais de temperatura dos meses mais quentes são inferiores a 22oC, e, dos meses mais frios, inferiores

a 18oC. A temperatura média anual é de 17oC, com chuvas entre 1.330 e 1.400 mm e umidade relativa do ar

de 85%, sem deficiência hídrica. Nas zonas de menores altitudes, ao longo dos vales dos rios da Várzea, Ribeira

e Iguaçu, e na sub-região da Planície Litorânea ocorre o clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), de verões

quentes, geadas pouco freqüentes e chuvas com tendência de concentração nos meses de verão. Nos meses

mais quentes, a temperatura média é superior a 22°C, e, nos meses mais frios, inferior a 18°C, com chuvas

entre 1.300 e 1.500 mm e umidade relativa do ar de 85%, sem deficiência hídrica. Em alguns pontos da Serra

do Mar chega a chover até 4.000 mm anuais, com umidade relativa do ar de 85%, sem deficiência hídrica

(MAACK, 1968).

A mesorregião encontra-se nos domínios fitogeográficos de quatro grandes biomas: a Floresta Ombrófila

Mista (FOM), conhecida como Floresta de Araucária, a Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica, os Campos

Naturais (CAM) e, em pequenas proporções, os Cerrados (mapa 1.1). Segundo o levantamento fitogeográfico feito

por Maack, em 1950, a cobertura vegetal original da mesorregião era composta em 36,2% por FOM secundária

com agricultura de rotação, 17,8% por Floresta Atlântica original, 15,1% por Floresta Atlântica secundária,

17,6% por Campos Naturais, 1,3% por formações de Cerrados, 9,2% distribuídas em áreas de praias, baías,

mangues e restingas, e o restante (2,8%) destinado exclusivamente à atividade agropecuária.
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A diversidade de ambientes presentes na mesorregião, delineada pelos diferentes relevos e diferenciações

climáticas, é fator determinante para a composição florística da região. Altitudes que variam do nível do mar a

altas serras imprimem uma tipologia paisagística constituída de unidades naturais muito diversificadas, com

características físicas e biológicas próprias (ver tabela A.1.1).

A porção leste da mesorregião é definida em toda sua extensão pela barreira geográfica natural da

Serra do Mar, caracterizada pela presença da Floresta Atlântica, que é influenciada diretamente pelas massas de

ar quente e úmidas do Oceano Atlântico, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Estão incluídas nesta

porção as formações florestais de Planície Litorânea (Floresta Atlântica de terras baixas, mangues e restingas) e as

florestas das encostas da Serra do Mar e parte do Vale do Ribeira.

Na sub-região natural dos planaltos, a porção do Primeiro Planalto, situada na área de distribuição da

FOM, era coberta, originalmente, por uma vegetação de constituição fisionômica herbáceo-graminóide, denominada

pelo IBGE (1992) de Estepe Gramíneo-Lenhosa, os conhecidos Campos Naturais, com capões de mata de araucária

e com florestas aluviais (vegetação arbórea ao redor das nascentes e ao longo dos rios e córregos). A porção do

Segundo Planalto, também nos domínios da FOM, caracteriza-se pela presença dos Campos Naturais, com capões

de araucária e florestas aluviais.

Os desmatamentos, decorrentes da ocupação urbana e atividade agropecuária, determinaram uma

redução nos recursos florestais do território, dos quais, em 1980, restavam 1.080.000 hectares, correspondendo

a 47% da cobertura florestal da mesorregião (mapa 1.2).

Os 859.299,1 hectares de remanescentes florestais ainda restantes, em 2000, correspondentes a

37,3% do território da mesorregião  (tabela 1.1), estão distribuídos na seguinte proporção: 17,7 pontos percentuais

nos Primeiro e Segundo Planaltos e 19,6 pontos percentuais no Litoral e Serras (tabela 1.2). O total de

remanescentes representa 33,8% da cobertura florestal do Estado, posicionando a mesorregião como a de maior

contribuição para o estoque florestal do Paraná (mapa 1.3).
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TABELA 1.2 - REPRESENTATIVIDADE DA COBERTURA FLORESTAL NA MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2002

PARTICIPAÇÃO (%)

SUB-REGIÕES NATURAIS
COBERTURA FLORESTAL

(ha) No Estado Na Mesorregião
Das Sub-regiões no Território

da Mesorregião

Primeiro e Segundo Planaltos 408.512,2 16,07 17,7 24,2

Planície Litorânea e Serras 450.478,0 17,73 19,6 73,5

TOTAL 859.299,2 33,8 37,3 -

FONTE: IPARDES

TABELA1.1 - PARANÁ - 2002ÁREATOTAL, REGIÃO FITOGEOGRÁFICA, COBERTURAFLORESTALE REFLORESTAMENTO - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E

ÁREA COBERTURA FLORESTAL REFLORESTAMENTO

MESORREGIÃO
Total (ha)

Participação
no Estado

(%)

REGIÃO
FITOGEOGRÁFICA Área (ha)

Participação
na Área Total

(%)

Participação
Mesorregião/
Estado (%)

Área (ha)
Participação
na Área Total

(%)

Participação
Mesorregião/
Estado (%)

Noroeste 2.481.601,5 12,42 FES(1) 101.875,8 4,10 4,00 4.592,5 0,18 0,88

Centro-Ocidental 1.191.893,6 5,96 FES/FOM(2) 63.443,7 5,32 2,50 6.966,6 0,58 1,34

Norte Central 2.453.217,2 12,33 FES/FOM 134.398,6 5,47 5,29 12.976,2 0,52 2,50

Norte Pioneiro 1.572.706,1 7,87 FES/FOM 82.792,8 5,26 3,26 12.689,1 0,80 2,45

Centro-Oriental 2.178.254,3 10,90 FOM/CAM(3) 264.539,1 12,14 10,40 238.171,4 10,9 45,98

Oeste 2.290.855,9 11,46 FES/FOM 264.420.9 11,54 10,40 14.506,1 0,63 2,80

Sudoeste 1.163.842,8 5,83 FOM(4) 68.972,6 5,92 2,71 7.286,3 0,62 1,40

Centro-Sul 2.638.104,8 13,20 FOM/CAM 390.136,7 14,79 15,35 32.072,0 1,21 6,20

Sudeste 1.700.649,1 8,51 FOM/CAM 312.055,8 18,35 12,29 60.059,3 3,53 11,60

Metrop. de Curitiba 2.301.511,9 11,52 FOM/FOD(5) 859.299,1 37,33 33,80 128.605,1 5,58 24,83

PARANÁ 19.972.727,5 100,00 - 2.541.935,3 12,72 100,00 517.925,0 2,59 100,00

FONTE: SEMA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) FES - Floresta Estacional Semidecidual.
(2) FES/FOM - Área de contato entre a Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila Mista.
(3) FOM/CAM - Área de contato entre a Floresta Ombrófila Mista e Campos Naturais.
(4) FOM - Floresta Ombrófila Mista.
(5) FOM/FOD - Área de contato entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Ombrófila Densa.
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Áreas com reflorestamento abrangem um total de 128.605,1 hectares, representando 5,6% da área

total da mesorregião Metropolitana de Curitiba. Os reflorestamentos estão concentrados nos municípios de Cerro

Azul, Doutor Ulysses, Adrianópolis e Tunas do Paraná e representam 24,8% das áreas reflorestadas do Estado,

significando a segunda maior participação entre as mesorregiões paranaenses (tabela A.1.2).

Em termos de presença de cobertura florestal destacam-se os municípios de Guaraqueçaba, com

162.326,7 hectares de florestas, equivalentes a 18,9% da cobertura florestal da mesorregião; Guaratuba, com

106.962,7 hectares (12,4% da cobertura da mesorregião), e Adrianópolis, com 69.927,5 hectares (8,1% da

cobertura florestal da mesorregião). Em outro extremo, dez municípios apresentam cobertura florestal abaixo de

0,5% do total da mesorregião, destacando-se, devido à escassez, os municípios de Pinhais, Fazenda Rio Grande e

Porto Amazonas.

A mesorregião possui um total de 59 Unidades de Conservação, sendo 41 de Proteção Integral nos

âmbitos de governo, federal, estadual e municipal, e 18 de Uso Sustentável (tabela A.1.3 e mapa 1.4).

Na sub-região natural dos planaltos, dessas áreas protegidas destacam-se o Parque Estadual das

Lauráceas, com 27.524,3 hectares, o Parque Estadual de Campinhos, com 337,0 hectares, e o Parque Estadual do

Monge, com 250,0 hectares. Estas áreas, somadas às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e à

quantidade expressiva de Parques Municipais, conferem a esta sub-região um total de 21 Unidades de Conservação

de Proteção Integral, que abrangem 31.596,9 hectares, significando que 7,7% da cobertura florestal do território

desta sub-região está protegida legalmente. Existem também 12 Unidades de Conservação de Uso Sustentável

que compreendem uma área de 115.319,7 hectares. Destas, 5 Áreas de Proteção Ambiental (APAs)  têm como

objetivo a proteção e conservação das áreas de mananciais dos rios Passaúna, Iraí, Pequeno, Piraquara e Verde,

totalizando aproximadamente 44.123,0 hectares, localizados ao redor do município de Curitiba.

Na sub-região natural da Planície Litorânea e na Serra do Mar, as Unidades de Conservação mais

importantes são: o Parque Nacional do Superagüi, com 34.254,0 hectares, a Estação Ecológica de Guaraqueçaba,

com 13.638,9 hectares, o Parque Nacional Saint Hilaire/Lange, com 25.000,0 hectares, o Parque Estadual Pico
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Paraná, com 4.333,8 hectares, o Parque Estadual Serra da Baitaca, com 3.053,2 hectares, a Estação Ecológica Ilha

do Mel, com 2.240,7 hectares, o Parque Estadual Ilha do Mel, com 338,7 hectares, o Parque Estadual Pico do

Marumbi, com 2.342,4 hectares, o Parque Estadual do Boguaçu, com 6.660,6 hectares, e a Estação Ecológica do

Guaraguaçu, com 1.150,0 hectares. Estas áreas, somadas às demais Unidades de Proteção Integral, totalizam 16

Unidades de Conservação que correspondem a uma área total de 98.824,1 hectares, equivalente a 22% da

cobertura florestal das sub-regiões da Planície Litorânea e Serras. Existem ainda 6 Unidades de Conservação de

Uso Sustentável, que compreendem uma área de 750.064,0 hectares. Vale lembrar que as APAs de Guaraqueçaba

e Guaratuba são as Unidades de Conservação de uso sustentável mais extensas e representativas desta sub-

região, abrangendo uma área de aproximadamente 491.096,5 hectares, os quais representam 69,7% do território

da Planície Litorânea e Serras.

As áreas protegidas, seja de proteção integral ou de uso sustentável, totalizam 1.019.754,4 hectares,

que correspondem a 44,3% do território da mesorregião.

Ocorre ainda, na mesorregião, uma área federal de terra indígena, considerada pelo Instituto Ambiental

do Paraná como área especialmente protegida. Essa condição garante à área, assim como às Unidades de

Conservação, a arrecadação do ICMS Ecológico (Lei Complementar n.o 59/91). A Terra Indígena da Ilha da Cotinga,

com 1.685,0 hectares, está localizada no município de Paranaguá, correspondendo ao pequeno percentual de

0,07% da área total da mesorregião e a 2,3% do total das áreas indígenas do Estado (tabela 1.3).

Com relação ao uso potencial dos solos, a mesorregião Metropolitana de Curitiba caracteriza-se por

apresentar compartimentos distintos, de acordo com a sua configuração geomorfológica e o tipo de solo. Possui

74% de sua área total inapta ao uso agropecuário, recomendando-se, para estas áreas, apenas o florestamento, e

26% de áreas aptas a atividades agropecuárias, posicionando-se como a mesorregião paranaense com menor

índice de solos aptos (tabela 1.4).
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TABELA 1.4 - DISTRIBUIÇÃO DO USO POTENCIAL DO SOLO, SEGUNDO MESORREGIÕES
GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1995

SOLOS
MESORREGIÃO

Aptos (%) Aptos com restrição (%) Inaptos (%)

Noroeste 45 40 15

Oeste 75 15 10

Sudoeste 64 0 36

Sudeste 48 8 44

Centro-Sul 58 7 35

Norte Pioneiro 48 25 27

Norte Central 69 5 26

Centro-Oriental 65 5 30

Centro-Ocidental 77 0 23

Metropolitana de Curitiba 26 0 74

FONTE: IPARDES

TABELA 1.3 - ÁREA TOTAL E ÁREA DAS TERRAS INDÍGENAS, SEGUNDO MESORREGIÕES E
ESTADO DO PARANÁ - 2004

TERRAS INDÍGENAS

MESORREGIÃO
ÁREA TOTAL

(ha) Área
(ha)

% na Área da
Mesorregião

%
Mesorregião/Estado

Noroeste 2.481.601,5 0,0 0,00 0,00

Centro-Ocidental 1.191.893,6 0,0 0,00 0,00

Norte Central 2.453.217,2 8.940,5 0,36 12,23

Norte Pioneiro 1.572.706,1 3.633,8 0,23 4,97

Centro-Oriental 2.178.254,3 2.129,6 0,10 2,91

Oeste 2.290.855,9 1.915,9 0,08 2,62

Sudoeste 1.163.842,8 9.527,5 0,82 13,03

Centro-Sul 2.638.104,8 45.086,8 1,71 61,66

Sudeste 1.700.649,1 200,8 0,01 0,27

Metropolitana de Curitiba 2.301.511,9 1.685,0 0,07 2,30

PARANÁ 19.972.637,2 73.119,9 0,37 100,00

FONTES: SEMA/IAP, FUNAI/PR
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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A Planície Litorânea corresponde a 15% da área total da mesorregião, tendo predomínio de relevo

plano a suavemente ondulado com declividades de 0 a 10% (até 6 graus de inclinação do terreno), com ocorrências

isoladas de morros e colinas de pequena expressão (mapa 1.5). Possui solos inaptos (4i) a atividades agrícolas por

derivarem da deposição predominantemente arenosa de cordões litorâneos inconsolidados (restingas), de formação

recente (período Quaternário) e, portanto, muito permeáveis e com baixo índice de retenção de nutrientes. Tais

atributos determinam solos com baixa fertilidade e mal-estruturados para aproveitamento agrícola, não mecanizáveis,

inviabilizando culturas cíclicas e/ou intensivas, restringindo-se ao uso para produção de culturas já tradicionais da

região (principalmente banana, mandioca e cana-de-açúcar), adequadas a este tipo de solo, bem como à altitude

e ao clima característicos. Estes solos inaptos (4i) estão localizados nos municípios de Guaraqueçaba, Paranaguá,

Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba (tabela A.1.4 e mapa 1.6).

A Serra do Mar ocupa 15% da área da mesorregião onde predominam declividades acima de 45%

(25 graus de inclinação), caracterizando-se como sub-região inapta ao uso agrícola (af, af+4i, 4h), sendo apta

apenas ao manejo florestal. A Serra do Mar abrange parcialmente os municípios de Campina Grande do Sul,

Quatro Barras, Morretes, Guaratuba, Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá, Matinhos, Piraquara, Tijucas do Sul e

São José dos Pinhais.

Na porção norte e noroeste, em 20% da área da mesorregião Metropolitana de Curitiba, ocorre relevo

montanhoso a fortemente ondulado inserido no Primeiro Planalto Paranaense, com predomínio de declividades

maiores que 45% (acima de 25 graus de inclinação). Abrangem principalmente os municípios de Adrianópolis, Rio

Branco do Sul, Doutor Ulysses, Cerro Azul, Tunas do Paraná e Itaperuçu, constituindo-se em área inapta à agricultura

e à pastagem (4i), devido a sua vulnerabilidade erosiva, possuindo aptidão somente ao manejo florestal.

As porções central e sul do Primeiro Planalto, que compõem 20% da área total da mesorregião,

apresentam relevo geralmente plano a ondulado com declividades que variam de 0 a 20% (até 12 graus de

inclinação), abrangendo principalmente os municípios de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária,

Fazenda Rio Grande, Contenda, Mandirituba e Tijucas do Sul. Com relação ao uso potencial desta sub-região,

deve-se ressaltar que 15% corresponde à área urbanizada do aglomerado metropolitano, cujos solos são
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considerados inaptos. Áreas aptas ao uso agrícola, do tipo regular por erosão e fertilidade (2ef, 2f, 2f+2e), correspondem

à maior porção (60%) de terras desta mesorregião. Com esta aptidão ao uso destacam-se os municípios de Contenda,

Araucária, Quitandinha, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. Solos inaptos (4h, 4i) ocorrem principalmente

associados às áreas de várzea ou planícies de inundação dos rios Iguaçu, da Várzea, Passaúna e Verde, bem como

devido ao relevo fortemente ondulado e montanhoso nos municípios de Tijucas do Sul, Quitandinha e Mandirituba,

que compõem os 25% restantes da área deste compartimento. O Primeiro Planalto, com relação à área total desta

mesorregião, apresenta 12% de terras com aptidão para atividades agrossilvopastoris, e 8% inaptas.

A porção do cárstico, originário de rochas calcáreas, apresenta relevo fortemente ondulado e ocupa

10% da área total da mesorregião, em uma faixa central que abrange parte dos municípios de Campo Largo,

Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Colombo e Bocaiúva do Sul. As declividades variam de 20 a 45% (até

24 graus de inclinação), predominando as áreas inaptas ao uso agrossilvopastoril, na associação com áreas que

apresentam restrições severas ao uso agrícola e pastagens (4i+3m).

O Segundo Planalto Paranaense corresponde a 20% da área total da mesorregião, onde predomina o

relevo plano a ondulado, principalmente nos municípios da Lapa e Campo do Tenente, com declividades de 0 a

20% (até 12 graus de inclinação). Áreas aptas para uso agrícola e pastagens do tipo regular (2f, 2ef+4i, 2ef)

ocorrem em 70% da área desta unidade, onde a maior problemática se refere à baixa fertilidade, em grande parte

associada aos solos rasos da região (municípios da Lapa, Campo do Tenente e Rio Negro). Os 30% de área

restantes são inaptos ao uso agrícola devido a problemas de erosão decorrentes do relevo fortemente ondulado e

da presença de afloramentos rochosos (4i, 4i+Af+3m) e por áreas sujeitas à inundação (4h). Os municípios de

Campo do Tenente e Rio Negro são os que apresentam a maior extensão de áreas inaptas. Em relação à área total

da mesorregião, dos 20% da área abrangidos pelo Segundo Planalto 14 pontos percentuais possuem aptidão para

agricultura, e 6 pontos percentuais correspondem a solos inaptos.

O potencial hídrico da região conta com a presença de duas bacias de drenagem com configurações

distintas. A bacia do rio Iguaçu, formada pelo rio Iguaçu e seus afluentes, e a bacia do Atlântico, composta pelas

sub-bacias do rio Ribeira e as bacias das baías de Antonina, Laranjeiras, Paranaguá e Guaratuba (mapa 1.7).
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A bacia do Iguaçu é considerada a maior bacia hidrográfica do Estado do Paraná. O rio Iguaçu tem

um curso com extensão total de 1.060 km, dos quais 155 km encontram-se na mesorregião, correspondendo

à porção alta desse rio. Tem sua nascente próxima à Serra do Mar, no Primeiro Planalto, em Piraquara, e

percorre todo o Estado no sentido leste-oeste, sendo navegável num trecho de 239 km entre Porto Amazonas

e União da Vitória. Seus principais afluentes são os rios Negro, da Várzea, Miringuava, Passa Dois, Verde, dos

Papagaios e Passaúna.

A bacia hidrográfica do Atlântico é constituída por rios que drenam o leste paranaense e por aqueles

que convergem para o Vale do Ribeira, cujas águas desembocam no Oceano Atlântico, no Estado de São Paulo.

À sub-bacia do Ribeira pertencem os rios que têm suas nascentes na porção norte do Primeiro

Planalto. O rio Ribeira é formado pelos rios Ribeirão Grande, Sant’Ana e Açungui, com nascentes a noroeste da

mesorregião Metropolitana de Curitiba, e tem como principais afluentes os rios Pardo, Capivari, Turvo, Grande e

São Sebastião. O rio Ribeira se junta com o rio Juquiá, no Estado de São Paulo, e forma o rio Ribeira do Iguape,

que deságua no Complexo Estuarino Iguape-Cananéia. Na bacia do rio Ribeira estão situadas três usinas hidrelétricas:

duas de pequena potência e uma considerada grande, a Usina Hidrelétrica Parigot de Souza (Represa do Capivari).

As sub-bacias da porção oriental abrangem os rios dos terrenos montanhosos da Serra do Mar e da Planície

Litorânea, conformando um sistema hidrográfico composto por pequenas bacias, limitado a montante pelas

montanhas e a jusante pelas baías (BIGARELLA, 1978). Na bacia da baía de Guaratuba estão localizadas duas

usinas hidrelétricas: a de Guaricana e a de Chaminé (SUDERHSA, 1998).

Com relação à qualidade das águas superficiais, existem vários pontos de avaliação e monitoramento

do Índice de Qualidade das Águas (IQA) localizados na mesorregião Metropolitana de Curitiba, distribuídos nos

principais rios e agrupados em 12 sistemas para análise (tabela A.1.5).

Segundo IAP (2002), os pontos situados no sistema do rio Iraí apresentaram águas com qualidade que

variou entre duas categorias, a boa (IQA= 52-79) e a ruim (IQA= 0-36), refletindo a ocorrência de cursos com

águas comprometidas e muito comprometidas. Este sistema abrange os rios que drenam uma área de maior

adensamento populacional.
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O sistema dos afluentes da margem direita do rio Iguaçu e o próprio rio Iguaçu – trecho entre Curitiba

e Porto Amazonas – apresentaram qualidade das águas ruim (IQA= 0-36), enquadrando-se na categoria de

muito comprometidas. O sistema da margem direita vem apresentando, nos últimos 10 anos, uma tendência a

melhora; já o sistema Iguaçu – trecho entre a estação de captação da Sanepar e o município até Porto Amazonas

– apresentou o pior desempenho histórico nos últimos 10 anos (IAP, 2002).

Os sistemas dos rios Açungui, Miringuava e os afluentes da margem esquerda do rio Iguaçu

apresentaram águas classificadas na categoria boa (IQA=52-79), indicando locais com recursos moderadamente

comprometidos. Os sistemas do Açungui e Miringuava são considerados aqueles com melhores condições de

qualidade de água. O sistema da margem esquerda do rio Iguaçu, apesar de apresentar índice de qualidade boa,

registra uma tendência histórica de piora de condições.

O sistema do rio Passaúna apresentou águas com qualidade aceitável (IQA = 37-51), enquadradas

como comprometidas, porém com tendência histórica de piora.

Na porção sul da mesorregião, os rios Negro e Várzea têm águas com qualidade boa (IQA = 52-79).

Na bacia do Atlântico, os rios Cachoeira e Cacatu, localizados no município de Antonina, e os rios

Guaraqueçaba e Taguaçaba, em Guaraqueçaba, apresentaram águas pouco comprometidas, enquadradas na

categoria de ótima qualidade (IQA = 80-100). Os rios Nhundiaquara e Marumbi, localizados no município de

Morretes, e o rio Guaraguaçu, no município de Pontal do Paraná, apresentaram índice moderadamente

comprometido, enquadrando-se na categoria de boa qualidade (IQA = 52-79).

A análise da qualidade das águas das praias do litoral, monitoradas com relação à balneabilidade,

segundo dados do IAP (2004), apontou índices de contaminação em vários pontos durante o verão de 2003

(quadro A.1.1). Este fato ocorreu devido à alta concentração populacional durante a temporada de turismo, com o

comprometimento das águas decorrente do aumento de descarga de esgoto doméstico, lançado, sem tratamento,

diretamente no mar.
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OS MANANCIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Os principais mananciais responsáveis pelo abastecimento público da aglomeração metropolitana de Curitiba estão inseridos nas bacias do

altíssimo e alto Iguaçu. Além desses, o aqüífero Karst, situado ao norte da região, é considerado potencial para exploração de águas subterrâneas,

como recurso hídrico abundante e de qualidade, mas que exige cuidados devido à sua fragilidade ambiental, seja pelas questões geotécnicas diante

dos processos de urbanização ou pela condição de vulnerabilidade à poluição. Esse aqüífero já vem abastecendo alguns municípios por meio de poços.

Os mananciais da região garantem boa disponibilidade de água, representando, entretanto, um fator de restrição para a expansão urbana,

já que constituem áreas de conflito devido à crescente pressão por usos e ocupação – regulares e irregulares, expansão industrial, uso indiscriminado

de agrotóxicos nas atividades agrícolas –, exigindo mecanismos de proteção que garantam o fornecimento de água com potabilidade. Tais fatores,

portanto, tornam evidente a necessidade de uma gestão territorial específica e adequada.

Na Região Metropolitana de Curitiba, já existem como instrumentos de gestão a lei estadual nº 8.935/89, que dispõe sobre requisitos

mínimos para as águas provenientes de bacias de mananciais destinadas ao abastecimento público; o decreto estadual nº 1.751/96 (que revisou o

decreto 2.964/80) de delimitação da área de proteção dos mananciais da RMC; a lei estadual de recursos hídricos (nº 12.726/99) que, entre outros, cita

a necessidade de integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão do uso e ocupação do solo; e a lei estadual 12.248/98, que cria o Sistema

Integrado de Gestão dos Mananciais da RMC (ver capítulo 6, deste trabalho).

A concepção da lei que instituiu esse sistema teve como premissa a manutenção de densidades populacionais compatíveis com a capacidade

de esgotamento sanitário e de drenagem das áreas, através da busca de novos conceitos de uso e ocupação do solo, do envolvimento de todos os atores

públicos e privados no processo de decisão e do entendimento de  que nas áreas urbanas deve ser garantido o direito à moradia. Do conteúdo da lei

ainda se faz necessária a revisão da delimitação da área de mananciais, incluindo o território de abrangência do aqüífero Karst e implantação do

instrumento de monitoramento e fiscalização sobre as áreas de interesse de proteção dos mananciais.
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Com relação à fauna, a existência de vários biomas, tais como formações florestais, campos, estepe

gramíneo-lenhosa e ainda formações pioneiras de influência marinha, flúvio-marinha e fluvial, conferem à

mesorregião uma fauna muito abundante e diversificada. Para este quadro contribui significativamente a presença

da Floresta Atlântica, que está protegida quase integralmente por Unidades de Conservação. As sub-regiões

naturais da Serra do Mar e da Planície Litorânea do Estado do Paraná compreendem uma das parcelas mais bem

preservadas da Floresta Atlântica brasileira e também a maior área original de florestas do Estado. Este ambiente

abriga inúmeras espécies que são características e endêmicas da Mata Atlântica. O complexo serra-litoral é

importante também pela sua extensão e continuidade, o que garante a manutenção de populações consideráveis

de diversas espécies, formando um banco genético e garantindo a sobrevivência destas (IPARDES, 1989).

Foram registradas 95 espécies de mamíferos na região, o que indica que, do total da biodiversidade de

mamíferos do Paraná (cerca de 140 espécies), 68% tem seu hábitat na área desta mesorregião. Esses mamíferos

se caracterizam, de modo geral, por possuírem pequeno porte e uma grande diversidade de espécies, principalmente

roedores e quirópteros. A maioria das espécies é dependente das florestas e formações pioneiras. Em menor

número há aquelas com hábitos mais sinantrópicos, adaptadas a ambientes alterados. Entre elas, ocorrem 16

espécies de mamíferos com status críticos ou importantes para a preservação da fauna paranaense (PARANÁ,

1995) - quadro 1.1, das quais 12 são espécies de mamíferos considerados ameaçados de extinção, sendo que 10

são de maior porte e com baixo potencial reprodutivo (3 são pertencentes ao gênero Leopardus). Registrou-se,

ainda, a ocorrência de 3 espécies raras de mamíferos e 1 na categoria vulnerável. Vale lembrar que a maioria das

espécies citadas apresenta ampla distribuição e baixa taxa de endemismo (IPARDES, 1991 e 2001b).

Quanto à biodiversidade das aves, do total de cerca de 700 espécies que ocorrem no Paraná, 341

foram registradas nesta região, o que representa aproximadamente 48% da avifauna do Estado. Essas aves

ocorrem em uma série de ambientes: florestas, estepes gramíneo lenhosa, capoeiras, manguezais, restingas,

banhados, brejos e outros. A avifauna é preferencialmente florestal, com o maior número de espécies exclusivas

a este ambiente. No que diz respeito à conservação da biodiversidade, destaca-se o alto índice de espécies

endêmicas de aves para a Floresta Atlântica. Das espécies que ocorrem na mesorregião Metropolitana de Curitiba,
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muitas são de extrema importância, pois são espécies ameaçadas de extinção, raras e migratórias. Do total das

espécies de aves que estão presentes na região, registra-se a ocorrência de 45 com o status crítico. Destas, 10 são

espécies consideradas com status ameaçada de extinção, 32 são espécies com status rara e 3 são consideradas

vulneráveis (quadro A.1.2).

A orla costeira do litoral paranaense, com cerca de 6.600 km2, estende-se desde a barra de Ararapira,

ao norte (limite com o Estado de São Paulo) até a barra do rio Saí-Guaçu, ao sul, na divisa com o Estado de Santa

Catarina. A orla de praias arenosas é recortada por um sistema estuarino, formado por dois grandes corpos d’água,

as baías de Paranaguá e de Antonina (260 km) e as baías de Laranjeiras e Guaraqueçaba (200 km)

(LANA et al., 2001). Essas baías são ecossistemas de grande importância, pois nelas se desenvolvem atividades

pesqueiras, portuárias e turísticas do Estado. Os recursos pesqueiros mais explorados são os peixes, crustáceos e

QUADRO 1.1 - ESPÉCIES DE MAMÍFEROS DA MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA QUE SE ENQUADRAM EM CATEGORIAS CRÍTICAS COM
RELAÇÃO À SUA PRESERVAÇÃO - PARANÁ - 1995

ESPÉCIE NOME COMUM STATUS LOCAL DE OCORRÊNCIA

Chironectes minimus Cuíca d´água Rara Serra do Mar/Primeiro Planalto

Leonthopithecus caissara Mico-leão-de-cara-preta Ameaçada de extinção Planície litorânea

Alouatta fusca Bugio Vulnerável Serra do Mar/Primeiro Planalto

Agouti paca Paca Ameaçada de extinção Serra do Mar/Primeiro Planalto

Lontra longicaudis Lontra Ameaçada de extinção Serra do Mar/Primeiro Planalto

Tapirus terrestris Anta Ameaçada de extinção Serra do Mar/Primeiro Planalto

Puma concolor Sussuarana Ameaçada de extinção Planície litorânea/ Serra do Mar/Primeiro Planalto

Leopardus pardalis Jaguatirica Ameaçada de extinção Serra do Mar/Primeiro Planalto

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno Ameaçada de extinção Serra do Mar/Primeiro Planalto

Leopardus wiedii Gato-do-mato-maracujá Ameaçada de extinção Serra do Mar/Primeiro Planalto

Panthera onca Onça-pintada Ameaçada de extinção Planície litorânea/Serra do Mar/Primeiro Planalto

Silvilagus brasiliensis Tapiti Rara Planície litorânea/Serra do Mar

Myrmecophaga tridactila Tamanduá-bandeira Ameaçada de extinção Primeiro Planalto

Chrysocyon brachyurus Loba guará Ameaçada de extinção Segundo Planalto

Ozotoceros bezoarticus Veado campeiro Ameaçada de extinção Segundo Planalto

Pecari tajacu Cateto Rara Primeiro e Segundo Planaltos

FONTE: SEMA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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os moluscos. Pelo menos 200 espécies de peixes ocorrem nesta faixa do litoral, sendo que 66 são de importância

comercial. As famílias de maior valor comercial são: Mugilidae (tainhas), Sciaenidae (pescadas, corvinas e canguás),

Bothidae (linguados), Ariidae (bagres), Engraulidae (manjubas), Clupeidae (sardinhas), Carangidae (salteiras,

cavala e galos), Trichiuridae (espadas), Centropomidae (robalos), os cações e o paru. Vale lembrar que a pesca do

camarão é atividade pesqueira das mais importantes e, juntamente com os caranguejos e os moluscos, representam

também uma parcela significativa nos recursos pesqueiros de importância comercial e de subsistência para as

populações ribeirinhas da mesorregião. Dos moluscos, várias espécies são exploradas artesanalmente, como

ostras, bacucu e mexilhão. Dentre os crustáceos, o caranguejo-uçá de manguezal e os siris representam um

recurso considerável na região.



2
imensão SocialD
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2.1 PROCESSO DE OCUPAÇÃO E
DINÂMICA POPULACIONAL

2.1.1 Antecedentes Históricos e Configuração do Espaço Regional

A mesorregião Metropolitana de Curitiba constitui um espaço regional de fato peculiar. Ao mesmo

tempo que abrange porções do Estado com características físico-ambientais, sociais e econômicas tão díspares –

como a aglomeração metropolitana, o litoral paranaense e a parcela estadual do Vale do Ribeira, contando ainda

com a barreira natural da Serra do Mar –, reúne, através destas áreas, um conjunto substantivo de elementos da

história dos primórdios da ocupação do Paraná. Como parte integrante da vasta área do chamado “Paraná

Tradicional”, seus impulsos iniciais de povoamento remontam ao século XVII e associam-se estreitamente à

mineração do ouro, primeiro ciclo econômico paranaense (WACHOWICZ, 1988). Para este e outros historiadores,2

a atividade mineradora desencadeou na região alguns importantes efeitos:

• povoamento do litoral, por mineradores vindos de vários pontos do Brasil;

• surgimento de Paranaguá;

• desbravamento e colonização do primeiro planalto, até então praticamente desconhecido;

• fundação de Curitiba, hoje capital do Estado, que se originou dos antigos arraiais auríferos;

• abertura de picadas que ligaram o planalto curitibano ao litoral, transpondo a Serra do Mar,

vias de comunicação vitais para o desenvolvimento da região (WACHOWICZ, 1988, p.57).

No transcorrer do século XVIII, o mesmo processo que estabeleceu a rota paranaense do tropeirismo3

– e que determinou a ocupação dos Campos Gerais – estimulou a expansão da vila de Curitiba, inserindo-a em

um circuito comercial mais amplo. Ao findar o século, o planalto superava social e economicamente o litoral, de

sorte que, em 1812, a sede da comarca de Paranaguá foi transferida para Curitiba4  e, em meados do século XIX,

o episódio da emancipação político-administrativa da comarca, com a criação da província do Paraná, consolidou

a posição de Curitiba como sua capital (BERNARDES, 1952).

2Importantes estudos descrevem os principais traços
históricos da formação dessa região. Ver, entre outros,
Bernardes (1952), Westphalen, Machado e Balhana

(1968), Balhana, Machado e Westphalen (1969), Padis
(1981), Wachowicz (1988) e Ferreira (1996).

3Caminho por onde trafegavam as tropas de gado e de
muares, e que, passando pelo Paraná, interligava as

campanhas do Rio Grande do Sul (Viamão) às feiras de
Sorocaba, no interior de São Paulo.

4A comarca de Paranaguá, uma das duas comarcas em
que se dividia a Capitania de São Paulo, passou então a

denominar-se comarca de Curitiba e Paranaguá
(WACHOWICZ, 1988, p.111).
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Curitiba e seus arredores, na segunda metade do século XIX, foi objeto de sucessivas iniciativas

políticas de atração de imigrantes europeus, conformando “o primeiro cinturão verde organizado por imigrantes

no Brasil” (WACHOWICZ, 1988, p.146). Posteriormente, políticas imigratórias similares foram adotadas em outras

regiões do Estado, disseminando grupos de comunidades estrangeiras, em particular de origem européia, por

distintos pontos do território estadual.

No período republicano, Curitiba, enquanto capital, adquire crescente importância como centro administrativo

e econômico, passando a polarizar expressivas áreas adjacentes, a concentrar as incipientes atividades industriais do

Estado e população. No entanto, é interessante observar que o notável advento da expansão da fronteira agrícola

paranaense, que perdurou principalmente entre as décadas de 40 e de 60, e que promoveu a ocupação extensiva

e intensiva de todas as regiões interioranas do Estado, contribuiu para a formação de um perfil de distribuição

populacional mais equilibrado e disperso. Assim, no início da década de 70, o município de Curitiba era o mais

populoso do Paraná, mas a mesorregião Metropolitana de Curitiba, que abrigava pouco mais de 1 milhão de

habitantes, era a segunda mais populosa do Estado, perdendo para a mesorregião Norte Central Paranaense

(tabela A.2.1). Entretanto, já naquele momento, a mesorregião apresentava a maior parte da população residindo no

meio urbano, destacando-se com o mais elevado grau de urbanização dentre as mesorregiões paranaenses.

Nos anos 70, duas ordens de fatores, aparentemente dissociados entre si, porém integrantes das

mesmas diretrizes de política econômica implantadas pelos sucessivos governos federais, condicionaram

estreitamente o desenvolvimento da região e impulsionaram seu extraordinário crescimento demográfico. De um

lado, no contexto da política nacional de estreitamento das relações entre o agropecuário e o industrial, tem-se o

amplo movimento de expansão da agricultura moderna, instaurado no Paraná a partir do final da década de 60

e início da década de 70, marcado pela introdução maciça, no campo, de avançadas tecnologias de cultivo, de

substituição de culturas alimentares pela produção de commodities e de alterações radicais nas relações de

trabalho. Todos estes elementos, altamente poupadores de mão-de-obra, provocaram uma intensa evasão

populacional do meio rural paranaense. Parte substantiva desses fluxos convergiu para Curitiba e adjacências,

em grande medida sob os estímulos de um elenco de políticas nacionais de fomento ao desenvolvimento regional
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e urbano, que configuram o segundo vetor importante para a região. Destas, merecem destaque a institucionalização

de regiões metropolitanas no País, dentre as quais a de Curitiba, e a consecução de um conjunto de estratégias

federais e do governo paranaense que culminaram com a atração, para a área metropolitana, de uma série de

investimentos produtivos de porte significativo, tais como a implantação de uma refinaria da Petrobras, em

Araucária, a criação da Cidade Industrial de Curitiba e a instalação de importantes plantas industriais dos segmentos

modernos da metal-mecânica – Volvo, New Holland, Bosch, entre outras.

Sob esses condicionantes, entre 1970 e 1980 a mesorregião Metropolitana de Curitiba evidenciou o

expressivo ritmo de crescimento populacional de 5,0% a.a., o mais elevado dentre as mesorregiões do Estado. As

áreas urbanas cresceram a uma taxa ainda mais elevada (6,7% a.a.), refletindo um acréscimo populacional

extraordinário, mas, em termos rurais, a mesorregião registrou taxa negativa, a exemplo da maioria das mesorregiões

paranaenses (tabela 2.1 e gráfico 2.1). Nos decênios seguintes, o ímpeto de crescimento urbano da região

apresentou-se elevado, embora em patamares mais baixos, notando-se, inclusive, um ligeiro aumento na taxa na

década de 90. As áreas rurais, por seu turno, passaram a registrar taxas positivas de incremento populacional,

apenas em parte reveladoras de uma dinâmica de expansão de atividades agrícolas em consonância com o

crescimento do mercado consumidor metropolitano. Ao que tudo indica, parcela substantiva do registro de aumento

de população rural nessa mesorregião deve-se a uma defasagem entre o avanço da ocupação urbana por sobre

áreas rurais e a capacidade que a gestão administrativa municipal demonstra de regularizar as modificações das

fronteiras do perímetro urbano. De todo modo, em decorrência desses processos, e conjugado às tendências

demonstradas pelas demais mesorregiões, o peso populacional da mesorregião Metropolitana de Curitiba no total

do Estado mais do que dobrou, entre 1970 e 2000, alcançando cerca de 32% ao final do período (tabela A.2.2).

Sem dúvida, o componente migratório, nesse cenário demográfico, vem tendo um peso substantivo. No

bojo das intensas transformações operadas na estrutura produtiva regional, nas últimas décadas, o meio urbano

da mesorregião Metropolitana vem experimentando elevados saldos migratórios desde os anos 70, mantendo

essa tendência nos anos 90 (tabela A.2.3). Embora se observem saldos negativos nas áreas rurais, no cômputo

geral da mesorregião o saldo e a taxa líquida de migração5  permanecem positivos e substanciais, expressando o

forte poder de atração populacional da região (gráfico 2.2).

5A taxa líquida de migração resulta do quociente entre o
saldo migratório da década e a população observada

(censitária) ao final do período. Quando positiva, indica a
proporção da população observada que resultou do processo

migratório da década. Quando negativa, representa a
proporção da população observada que deveria ser

acrescida a esta, caso a região em estudo hipoteticamente
tivesse se mantido fechada à migração, no período, ou seja,

tivesse crescido apenas ao ritmo vegetativo.
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TABELA 2.1 - SEGUNDO
MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1970-2000
POPULACÃO TOTAL, GRAU DE URBANIZAÇÃO, TAXAS MÉDIAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO,

TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)

População Total População Urbana População Rural

DISTRIBUIÇÃO DA

POPULAÇÃO EM 2000

(%)MESORREGIÃO
POPULAÇÃO

2000

GRAU DE

URBANIZAÇÃO

2000
1970-1980 1980-1991 1991-2000 1970-1980 1980-1991 1991-2000 1970-1980 1980-1991 1991-2000 TOTAL Urbana Rural

Noroeste 641.084 77,3 -2,51 -1,17 -0,25 3,60 1,85 1,29 -5,91 -5,22 -4,20 6,7 6,4 8,2

Centro-Ocidental 346.648 72,6 -2,34 -0,68 -1,24 5,42 3,01 0,71 -5,35 -4,36 -5,07 3,6 3,2 5,4

Norte Central 1.829.068 88,4 -0,28 0,93 1,24 4,74 2,99 2,18 -5,58 -4,67 -4,00 19,1 20,8 11,9

Norte Pioneiro 548.190 75,1 -2,09 -0,26 -0,15 2,65 2,53 1,61 -4,91 -3,71 -4,11 5,7 5,3 7,7

Centro-Oriental 623.356 81,2 2,90 1,35 1,46 4,64 3,15 2,54 0,70 -2,32 -2,21 6,5 6,5 6,6

Oeste 1.138.582 81,6 2,47 0,51 1,28 12,48 3,78 2,77 -2,33 -4,47 -3,51 11,9 11,9 11,8

Sudoeste 472.626 59,9 1,56 -0,78 -0,13 7,61 2,78 2,57 -0,33 -3,03 -3,16 4,9 3,6 10,7

Centro-Sul 533.317 60,9 2,97 0,93 0,69 8,39 2,63 3,36 0,55 -0,40 -2,42 5,6 4,2 11,7

Sudeste 377.274 53,6 1,23 1,30 0,89 4,34 2,73 3,09 -0,26 0,31 -1,17 3,9 2,6 9,9

Metropolitana de Curitiba 3.053.313 90,6 4,95 2,84 3,13 6,74 3,18 3,28 -1,96 0,44 1,82 31,9 35,5 16,2

PARANÁ 9.563.458 81,4 0,97 0,93 1,40 5,97 3,01 2,59 -3,32 -3,03 -2,61 100,0 100,0 100,0

FONTE: IBGE - Censo Demográfico

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Os dados relacionados à movimentação populacional ocorrida no qüinqüênio 1995/2000 confirmam

essa tendência (tabela 2.2). Na análise comparada entre as mesorregiões do Estado, a Metropolitana de Curitiba

confirma-se como uma área de forte absorção populacional, tanto do ponto de vista intermesorregional quanto

interestadual, e a despeito de igualmente destacar-se como ponto de origem de fortes perdas migratórias, revela

um saldo positivo nas trocas populacionais, constituindo, juntamente com a Norte Central, as duas únicas

mesorregiões paranaenses a evidenciarem esse tipo de resultado, no qüinqüênio.

Subjacentes às alterações na dinâmica de crescimento populacional da região, fortemente condicionadas

pelos processos migratórios, interagem também as mudanças no comportamento reprodutivo e no perfil de

mortalidade da população, observadas no período. Desde meados da década de 60 várias regiões do Brasil

passaram a experimentar uma trajetória firme e continuada de declínio da fecundidade, inserindo o País em um

quadro irreversível de transição demográfica. A população do Paraná acompanhou pari passu esse processo e,

TABELA 2.2 - IMIGRANTES, EMIGRANTES E TROCAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS INTERMESORREGIONAIS (INTRA-ESTADUAIS) E INTERESTADUAIS DE
DATAFIXA, SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1995/2000(1)

IMIGRANTES EMIGRANTES TROCAS LÍQUIDAS

MESORREGIÃO Intermesor-
regionais Interestaduais TOTAL Intermesor-

regionais Interestaduais TOTAL Intermesor-
regionais Interestaduais TOTAL

Noroeste 23.045 23.239 46.284 35.692 33.009 68.701 -12.647 -9.770 -22.417

Centro-Ocidental 13.661 7.437 21.098 33.168 20.000 53.168 -19.506 -12.563 -32.070

Norte Central 60.726 69.279 130.006 52.892 59.528 112.419 7.835 9.751 17.586

Norte Pioneiro 15.058 19.713 34.771 24.820 24.014 48.834 -9.762 -4.301 -14.063

Centro-Oriental 22.261 10.313 32.573 24.906 9.263 34.168 -2.645 1.050 -1.595

Oeste 33.562 35.710 69.272 50.646 52.469 103.116 -17.084 -16.760 -33.844

Sudoeste 10.656 13.698 24.355 27.245 32.655 59.900 -16.589 -18.956 -35.545

Centro-Sul 20.218 8.490 28.708 31.934 16.681 48.615 -11.716 -8.192 -19.907

Sudeste 10.134 5.078 15.212 18.792 8.084 26.876 -8.658 -3.006 -11.664

Metrop. de Curitiba 133.124 104.356 237.480 42.353 66.952 109.306 90.771 37.404 128.175

PARANÁ 342.447 297.311 639.759 342.447 322.655 665.103 0 -25.344 -25.344

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) censitária,

que residia na localidade em estudo em 1995, mas na data do censo (2000) residia em outro local.
O imigrante de data fixa do período 1995/2000 não residia na localidade em estudo em 1995, e sim em 2000; o emigrante de data fixa informou, na pesquisa
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apesar da existência de diferenciais regionais intra-estaduais, já no início dos anos 90 demonstrava padrões de

controle efetivo e continuado do tamanho de suas proles. O número médio de filhos tidos nascidos vivos por

mulher no transcorrer do período reprodutivo, estimado para o Estado na década de 80, situava-se em 2,7, nível

ligeiramente superior ao da aglomeração metropolitana (MAGALHÃES, 2003).

A mortalidade, por seu turno, que desde as primeiras décadas do século XX inicia, no Paraná, forte

tendência de declínio, a exemplo do que ocorria em outras áreas brasileiras, prossegue em ritmo de queda ao final

do século, se bem que de forma mais lenta. Nesse contexto, a população masculina e feminina do Estado, no início

da década de 90, exibia índices de expectativa de vida ao nascer de 65 anos e de 72 anos, respectivamente, níveis

similares àqueles evidenciados pela população da mesorregião Metropolitana de Curitiba (MAGALHÃES, 2003).

Todas essas mudanças imprimiram uma nova conformação à estrutura etária e por sexo da população

regional, acompanhando a tendência estadual. Se até o início dos anos 70 as pirâmides etárias representativas da

população, tanto da mesorregião Metropolitana de Curitiba quanto do Paraná, apresentavam formato acentuadamente

triangular, de base larga – típico de populações que experimentam historicamente elevados níveis de fecundidade

e de mortalidade –, ao final dos anos 90 os padrões etários revelam um processo paulatino de envelhecimento,

com redução do peso dos grupos de idade mais jovens, e aumento, por outro lado, das proporções das idades

adultas e idosas (gráficos 2.3 a 2.6). Assim, no período 1991-2000, o conjunto da população da mesorregião

Metropolitana de Curitiba cresceu 3,1% a.a., porém os grupos etários mais jovens evidenciaram taxas menores, ao

passo que os segmentos em idade adulta, e particularmente os idosos, cresceram a ritmos expressivos (tabela

A.2.4). A despeito desse processo, o grau de envelhecimento da população da região, medido por meio do índice

de idosos,6  é mais baixo do que o da média da população estadual, sinalizando a importância relativa que a

população jovem ainda apresenta na dinâmica demográfica regional, certamente sob a influência do intenso

processo migratório que a caracteriza (tabela 2.3).6O índice de idosos, uma medida do envelhecimento de
uma população, mede a relação entre o número de pessoas

idosas e o número de pessoas nos grupos etários mais jovens
(no presente estudo, pessoas com 65 anos e mais e menores

de 15 anos, respectivamente).
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GRÁFICO 2.3 - PIRÂMIDE ETÁRIA DA POPULAÇÃO DA MESORREGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 1970

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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GRÁFICO 2.4 - PIRÂMIDE ETÁRIA DA POPULAÇÃO DO PARANÁ - 1970

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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GRÁFICO 2.5 - PIRÂMIDE ETÁRIA DA POPULAÇÃO DA MESORREGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2000
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FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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GRÁFICO 2.6 - PIRÂMIDE ETÁRIA DA POPULAÇÃO DO PARANÁ - 2000

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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No que tange à composição por sexo da população dos distintos grupos etários, a mesorregião

Metropolitana de Curitiba, a exemplo das demais mesorregiões do Estado, evidencia uma predominância masculina

no segmento de crianças e jovens (abaixo de quinze anos) residentes na área, condizente com o padrão em geral

percebido na maior parte das estruturas demográficas conhecidas (tabela A.2.5).  Já as faixas de idade intermediária

e superior da população regional apresentam um predomínio numérico feminino, resultante dos efeitos da

seletividade migratória por sexo e idade combinados àqueles provenientes da sobremortalidade masculina,

comumente observados particularmente entre os idosos.

Do ponto de vista intra-mesorregional, as características etárias e de composição por sexo da população

dos municípios são bastante heterogêneas, guardando especificidades em função de suas respectivas histórias de

formação e de evolução no tempo. Tomando novamente o índice de idosos7  como um indicador do grau de

envelhecimento da população, percebe-se nitidamente que, no entorno do pólo de Curitiba, forma-se um anel de

municípios, a grande maioria bastante populosos, em que o peso da população jovem é relativamente maior,

seguramente um processo associado à tendência de localização da mão-de-obra metropolitana (mapa 2.1 e

TABELA 2.3 -
SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 2000
POPULAÇÃO POR GRANDES GRUPOS ETÁRIOS E ÍNDICE DE IDOSOS,(1)

POPULAÇÃO
MESORREGIÃO

0 a 14 anos 65 anos e mais

ÍNDICE DE IDOSOS

(%)

Noroeste 175.651 46.791 26,6
Centro-Ocidental 100.469 22.505 22,4
Norte Central 488.158 117.304 24,0
Norte Pioneiro 155.005 40.359 26,0
Centro-Oriental 191.646 34.223 17,9
Oeste 339.502 54.733 16,1
Sudoeste 140.573 27.757 19,7
Centro-Sul 181.002 24.237 13,4
Sudeste 116.713 22.165 19,0
Metropolitana de Curitiba 858.411 150.520 17,5
PARANÁ 2.747.130 540.594 19,7

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) O índice de idosos mede a relação entre o número de pessoas idosas (65 anos e mais) e

o número de pessoas nos grupos etários mais jovens (menores de 15 anos de idade).

7 Ver nota 6.
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tabela A.2.6). Em outros termos, a despeito do fato de a mesorregião Metropolitana constituir uma das regiões

paranaenses com índices mais baixos de fecundidade, fator que atua no sentido do envelhecimento da população,

percebe-se que seu padrão etário é fortemente influenciado também pelos efeitos do intenso processo migratório

a que é submetida, particularmente no que diz respeito ao seu poder de atração de população em idades ativas.

A composição por sexo da população dos municípios da mesorregião Metropolitana de Curitiba, focalizada

segundo cada um dos três grandes grupos etários em análise, evidencia que, dentre os mais urbanizados, na

grande maioria – Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo, Matinhos, Paranaguá e Pinhais – prevalece a tendência

média do conjunto do Estado, em que a população masculina predomina no grupo etário mais jovem, ao passo

que o número de mulheres supera o de homens nos segmentos etários de adultos e de idosos (tabela A.2.7). Na

faixa de idade intermediária, 26 dos 37 municípios apresentam um número de homens sensivelmente superior

ao de mulheres, sinalizando processos seletivos da migração no segmento populacional em idade ativa. Destes,

11 municípios, quase todos pouco populosos e ainda com elevadas proporções de população rural, destacam-se

por registrar razões de sexo amplamente favoráveis à população masculina nos três subgrupos etários considerados,

principalmente entre os idosos, neste último caso com índices iguais ou superiores a 105%. Neste segmento

etário, a predominância masculina sugere nitidamente processos migratórios diferenciados por sexo, uma vez

que o padrão de mortalidade mais comumente observado entre os idosos atuaria em sentido inverso, provocando

uma maior sobrevivência de mulheres em virtude da sobremortalidade masculina.
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2.1.2 Dinâmica Intramesorregional e
Formação de Aglomerações Urbanas

No âmbito interno da mesorregião Metropolitana de Curitiba, marcantes heterogeneidades a distinguem.

Alguns municípios encontram-se em estágios mais avançados da transição dos níveis altos para níveis baixos de

fecundidade e mortalidade, enquanto outros ainda evidenciam menores transformações. Além disso, a intensa

mobilidade populacional que se observa nas espacialidades da região, envolvendo trocas intermunicipais no interior

da própria mesorregião, entre mesorregiões distintas, bem como interestaduais e mesmo internacionais, constitui um

forte elemento definidor do padrão demográfico das localidades –  condicionando estreitamente as estruturas por

sexo e idade de suas populações – e do perfil de formação dos seus espaços de concentração.

Ponto de convergência da migração rural do Estado, o processo de ocupação e configuração da

aglomeração metropolitana foi intenso, rápido, transpondo as fronteiras administrativas de Curitiba e criando

áreas contíguas de ocupação nos municípios vizinhos, configurando a principal aglomeração urbana do Paraná,

única efetivamente de caráter metropolitano (CONFIGURAÇÃO, 2002) – mapa 2.2. Essa aglomeração foi objeto de

institucionalização na categoria de Região Metropolitana, por lei federal, nos anos 70.8

Desde o início, o processo de expansão acelerada da população de Curitiba foi intenso no vetor sul do

município, em áreas de menor valor imobiliário e ambientalmente vulneráveis. Entre 1970 e 1980, tornou-se

ainda mais substantivo, densificando as periferias internas do município e induzindo o extravasamento da

ocupação do pólo metropolitano por sobre as fronteiras externas (MOURA, 1998; DELGADO, DESCHAMPS e

MOURA, 2004). A mancha contínua de ocupação se estendeu sobre os municípios de Curitiba, São José dos

Pinhais, Colombo, Pinhais, Campo Largo, Araucária, Almirante Tamandaré, Campo Magro, Piraquara, Fazenda

Rio Grande, Quatro Barras e Campina Grande do Sul, a maioria destes sustentando ritmos expressivos de

crescimento populacional desde os anos 70 (tabela A.2.8); com intervalos de descontinuidade, porém no mesmo

vetor de ocupação, incluíram-se ainda Mandirituba, Balsa Nova, Contenda, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e

Bocaiúva do Sul.
8Sobre a institucionalização e gestão da Região

Metropolitana de Curitiba, ver capítulo 6, neste trabalho.
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As áreas mais pressionadas pelo crescimento populacional e pela intensificação no uso do solo

metropolitano foram as fronteiriças, nos municípios vizinhos, permanecendo nítidos vazios entre essas e as sedes

municipais, formando um desenho de insularidade. Tal processo guarda relação com a simultânea implementação

do planejamento urbano em Curitiba, que normatizou e exerceu rígido controle sobre a ocupação do espaço e,

ao mesmo tempo, garantiu a oferta de equipamentos e intervenções urbanísticas, produzindo um efeito de

valorização do solo no pólo metropolitano. Os municípios do entorno, dotados de legislações mais flexíveis e

impulsionados por mercados imobiliários que viabilizaram o parcelamento de áreas com valores mais condizentes

ao padrão aquisitivo da população afluente, serviram de suporte ao crescimento populacional de então. Como

elemento infra-estrutural facilitador, o sistema de transporte coletivo de Curitiba passou a sustentar a ligação com

o pólo, viabilizando a ocupação dessas áreas fronteiriças (ULTRAMARI e MOURA, 1994).

Entre 1980 e 1991, a continuidade do crescimento reforçou a distribuição do incremento populacional

entre o pólo e os municípios limítrofes. Teve prosseguimento o crescimento das áreas periféricas internas de

Curitiba,9  com taxas geométricas anuais superiores à média da região, assim como o das áreas de fronteira,

ampliando a extensão da mancha de ocupação contínua. No período 1991-2000, as maiores taxas de crescimento

incidiram sobre as mesmas áreas internas e externas ao município de Curitiba, que permaneceram crescendo

mais de 5% ao ano (mapa 2.3). No entanto, foi maior o incremento populacional dos municípios periféricos que

o do interior do pólo. Em 2000, a mancha contínua de ocupação já incorporava as sedes municipais da maioria

dos municípios vizinhos, estendendo-se sobre porções de municípios do entorno mais distante.

A consolidação e densificação da aglomeração metropolitana de Curitiba vem destacando esta, dentre

as regiões metropolitanas brasileiras, como uma das que mantêm as mais altas taxas de crescimento populacional.

Ressalta também Curitiba como um pólo que não demonstra sinais efetivos de arrefecer seu crescimento, sendo

considerado ainda um dos que mais crescem dentre os pólos dessas regiões. No âmbito do Estado, a aglomeração

metropolitana vem ampliando sua participação no total da população paranaense, peculiarizando-se como o

espaço mais concentrador e dinâmico.9Uma análise mais detalhada do processo de ocupação
intramunicipal de Curitiba das últimas décadas

encontra-se em Delgado et al. (2004).
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A complexidade dessa aglomeração não se encerra na área de ocupação contínua, mas estende seus

efeitos intensificando a dinâmica de relações com centros vizinhos, como Ponta Grossa (município integrante da

mesorregião Centro-Oriental), e mais particularmente com o litoral do Estado, onde se configura outra aglomeração,

de menor escala, porém de considerável importância no conjunto mesorregional.

Similarmente à grande expansão metropolitana, os balneários litorâneos também apresentaram, no

período, taxas de crescimento elevadas, configurando uma mancha contínua de ocupação e indicando uma

mudança no seu perfil interno (DESCHAMPS e KLEINKE, 2000).  A ocupação contínua litorânea (IPARDES, 2000),

formada pelos municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá, embora em termos de porte

populacional e de importância econômica seja relativamente menor que as demais aglomerações urbanas do

Estado, enquadra-se na mesma categoria pela sua dinâmica de crescimento acelerado, alta densidade e continuidade

de ocupação sobre municípios vizinhos, os quais perfazem, entre si, um sistema de relações de interdependência

(MOURA e WERNECK, 2000).

A mancha de ocupação se desenvolve de forma quase contínua em toda a orla sul, desde Paranaguá

adentrando Santa Catarina (no município de Itapoá), sofrendo apenas interrupções por barreiras naturais, como

baías, canais ou mangues e, da mesma forma que as demais aglomerações, exibe características heterogêneas,

ainda que decorrentes de um mesmo processo. As porções intramunicipais que apresentam maiores densidades

de moradores por domicílio localizam-se nas áreas centrais de Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba. Outras

porções urbanas ao longo da costa, desocupadas na maior parte do ano, adensam substancialmente durante os

meses de verão e em feriados prolongados, pressionando a infra-estrutura disponível.

No sul da mesorregião, resguardada a escala, também pode ser caracterizada como uma pequena

aglomeração a mancha de ocupação contínua que se expande a partir das margens do rio Negro, na área

fronteiriça com Santa Catarina, unindo numa única espacialidade os municípios de Rio Negro-PR e Mafra-SC, que

vão compor uma cidade com mais de 60 mil habitantes. Em menor escala, ainda, adquirem continuidade

interestadual as áreas de ocupação de Adrianópolis-PR e Ribeira-SP, na porção norte/nordeste da mesorregião.
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A despeito do porte destas últimas espacialidades, as aglomerações peculiarizam-se por constituírem

áreas de complexa gestão, já que materializam a expansão física de uma cidade sobre mais de um ou sobre

conjuntos de municípios autônomos, conformando um espaço único. Ademais, são áreas onde a renovação de

usos se torna muito célere, em função do crescimento, da dinâmica de apropriação e das sucessivas valorizações

do solo. Movimentos de expansão e densificação, verticalização e periferização, ocupações legais de loteamentos

regulares e ocupações ilegais em loteamentos vazios ou adentrando áreas ambientalmente vulneráveis,

parcelamentos voltados ao uso sazonal, implantação de condomínios fechados, empreendimentos de pequeno e

de grande porte em áreas ambientalmente vulneráveis – como os mananciais metropolitanos, ou áreas de

restingas e de mangues, no litoral – impõem um exercício de planejamento e gestão mais apurado para essas

aglomerações. A proliferação de demandas diversificadas quase sempre exige a ação conjunta para sua atenção,

pois estas recaem sobre funções públicas de interesse comum10  a mais de um município e, em alguns casos, até

mesmo a mais de um Estado.

A par dos desafios engendrados pela configuração dos distintos espaços da mesorregião Metropolitana,

as disparidades nas estruturas etárias e de sexo observadas entre as distintas populações dos municípios, ou de

grupos de municípios, além de constituírem o resultado dos efeitos combinados das respectivas histórias pregressas

de evolução dos componentes demográficos – fecundidade, mortalidade e migração –, geram pressões de demanda

diferenciadas sobre os serviços públicos de atendimento às necessidades básicas da população, especialmente no

que se refere aos setores da educação e da saúde. Clarificá-las constitui, portanto, elemento relevante para a tarefa

de planejamento.

10Este tema é abordado em detalhes no capítulo 6.
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Desde os anos 70 a mesorregião Metropolitana de Curitiba é a mais urbanizada entre as mesorregiões

paranaenses. Em 1970 já possuía o grau de urbanização de 72,9% – mais que o dobro do grau de 36,1%,

correspondente ao Paraná –, ultrapassando, no ano 2000, os 90% (tabela A.2.9). No entanto, o conjunto de

municípios que a compõe apresenta comportamentos muito distintos, que oscilam desde a plena urbanização,

como ocorre em Curitiba, onde 100% da população reside em áreas urbanas, até extremos nos quais pouco mais

de 10% da população responde por essa situação de domicílio, a exemplo de Doutor Ulysses (11,7%).11

O maior salto da urbanização da mesorregião Metropolitana deu-se entre os anos de 1970 e 1980,

quando foram acrescidos 13,4 pontos percentuais ao já elevado grau de urbanização do início do período. Mesmo

que o comportamento do conjunto da região manifeste uma trajetória menos abrupta que a desenvolvida pelo

Estado (gráfico 2.7), ao se considerar que a urbanização deu-se de forma mais localizada em algumas áreas e

levando-se em conta os volumes populacionais envolvidos, pode-se concluir que os efeitos gerados pelo processo

oneraram sobremaneira as estruturas administrativas de muitos dos municípios da região, que repentinamente

tiveram que assumir encargos para o atendimento a demandas ampliadas e diversificadas.

Curitiba e Paranaguá, desde 1970, já possuíam elevada urbanização: no primeiro, 95,9% da população

residia nas áreas urbanas, e, no segundo, 83,3%. Em 2000, a distribuição dos municípios mais urbanizados

concentrava-se nas aglomerações urbanas. Exceto Curitiba, os municípios mais urbanizados – Matinhos (99,2%)

e Pontal do Paraná (98,8%), assim como Paranaguá (96,1%) e Guaratuba (85,0%) – estão localizados na

ocupação contínua litorânea; os demais municípios com elevados graus de urbanização, como Pinhais (97,8%),

Almirante Tamandaré (96,0%), Colombo (95,4%), Fazenda Rio Grande (94,1%), Araucária (91,4%), Quatro Barras

(89,8%) e São José dos Pinhais (89,7%) situam-se no entorno de Curitiba (tabela A.2.10).

2.2 URBANIZAÇÃO
E REDE DE CIDADES

11Campo Magro também apresenta o grau de urbanização
muito baixo (11,3%). No entanto, a situação desse

município, por espelhar uma dinâmica muito comum em
grandes aglomerados, merece reparos. Desmembrado de

Almirante Tamandaré em 1995, evidenciava uma dinâmica
de crescimento populacional intenso nas bordas do seu

perímetro urbano, expandindo-se sobre áreas rurais. Dado
que, em 2000, a legislação municipal ainda não havia

alterado a delimitação desse perímetro, o Censo
Demográfico daquele ano registrou um contingente

expressivo de população (13.057 pessoas) residente em
setores classificados como “aglomerado rural de extensão

urbana”. Tais setores, para alguns autores (CUNHA e
RODRIGUES, 1999), podem ser considerados áreas de

“transição” para o urbano. Caso essa população tivesse sido
classificada como urbana, o grau de urbanização do

município se elevaria, em 2000, para 76,2%.
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Numa expressão aparentemente contraditória ao patamar de elevada urbanização do conjunto regional,

dos 37 municípios que compõem a mesorregião 16 ainda mantêm mais de 50% da população residindo em

áreas rurais, apontando para a grande diversidade e heterogeneidade desse espaço. Esses municípios, tipificados

pelo IBGE (1991) como rurais, somam-se a outros 4 considerados em transição para o urbano, com grau de

urbanização entre 50% e 75%, perfazendo mais da metade dos municípios da região (tabela 2.4).
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GRÁFICO 2.7 - EVOLUÇÃO DO GRAU DE URBANIZAÇÃO - PARANÁ E MESORREGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - 1970-2000
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FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

TABELA 2.4 - MESORREGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 1970/2000
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO CLASSES DE GRAU DE URBANIZAÇÃO -

MUNICÍPIOS (%)

1970 2000
GRAU DE

URBANIZAÇÃO
(%)

Paraná Mesorregião Metropolitana de Curitiba Paraná Mesorregião Metropolitana de Curitiba

Até 50 91,3 67,7 29,1 43,2

De 50 a menos de 75 6,9 22,6 37,1 10,8

De 75 a menos de 90 1,4 3,2 24,6 21,6

De 90 e mais 0,3 6,5 9,3 24,3

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Tais municípios menos urbanizados em 2000 eram também os de menor porte, formando um conjunto

de 14 municípios com população urbana inferior a 5 mil habitantes – cujo extremo é Doutor Ulysses, que não

abriga mil habitantes na área urbana –, e de 3 municípios com população urbana entre 5 mil e 20 mil habitantes

(tabela 2.5). Excetuam-se desses conjuntos Antonina, Itaperuçu, Pontal do Paraná e Quatro Barras, com população

entre 5 e 20 mil habitantes porém com elevado grau de urbanização, assim como Lapa, Rio Branco do Sul e

Piraquara, com baixo grau de urbanização e maior porte populacional. Os primeiros, com grande extensão territorial,

caracterizam-se por atividades ligadas à base agropecuária e mineral, tendo efetivamente um contingente rural

expressivo; o último, tipicamente urbano, integrado à aglomeração metropolitana de Curitiba, tem situada fora do

perímetro urbano legal uma das maiores ocupações irregulares da região, denominada de Guarituba, para a qual

estima-se uma população de 26,5 mil habitantes no ano 2000 (DESCHAMPS, 2004). Esse problema de defasagem

da delimitação de perímetro urbano, característico de áreas de ocupação recente e veloz, pode se reproduzir em

outros municípios do entorno de Curitiba e no litoral, elevando o grau de urbanização regional.

Curitiba reunia, em 2000, mais de 1,5 milhão de habitantes, e, o aglomerado metropolitano, mais 7

municípios com população urbana superior a 50 mil habitantes (mapa 2.4). Estes municípios, configurando uma

mancha única de ocupação, concentram mais de 1/3 da população urbana paranaense. Em 1950, apenas

Curitiba contava com mais de 50 mil habitantes em sua área urbana, e essa população correspondia a pouco

mais de 8% da população urbana do Paraná. Em 1970, o Estado já possuía 5 centros com população urbana

superior a 50 mil habitantes, dentre eles Curitiba e Paranaguá, geograficamente desenhando uma rede relativamente

TABELA 2.5 -
POPULAÇÃO - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA- PARANÁ - 2000
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS E DA POPULAÇÃO, SEGUNDO CLASSES DE TAMANHO DA

NÚMERO DE MUNICÍPIOS POPULAÇÃO (%)CLASSE DE TAMANHO
(habitantes) População Total População Urbana População Total População Urbana

De 200 mil e mais
Mais de 1 milhão

1
1

0
1

6,7
52,0

0,0
57,4

De 50 mil a menos de 200 mil 8 8 27,0 32,1
De 20 mil a menos de 50 mil 7 7 6,8 6,3
De 5 mil a menos de 20 mil 18 7 7,3 2,9
Menos de 5 mil 2 14 0,3 1,3

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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distribuída, estruturada nos pólos regionais (MOURA e MAGALHÃES, 1996).  Dos centros de então, Paranaguá

sofreu o declínio de sua posição no ranking estadual de cidades, cedendo lugar para outros centros regionais

do interior e mesmo para municípios do entorno metropolitano de Curitiba, como São José dos Pinhais e

Colombo. Nos anos 80, outros centros passaram a apresentar população urbana superior a 50 mil habitantes,

aglutinando-se no entorno do pólo metropolitano, consolidando a aglomeração metropolitana.

Considerando a hierarquia definida pelo IBGE (2000),12  nos anos 90, Curitiba destacava-se pelo nível

máximo de centralidade no conjunto de cidades do Paraná, ou seja, como o principal pólo de irradiação de uma

ampla gama de serviços que atendem a um também amplo conjunto de municípios. A análise da abrangência

dessa polarização mostra o significativo alcance de Curitiba no território da Região Sul, sendo considerada pólo de

um dos 12 sistemas urbanos identificados no Brasil e classificada como “metrópole nacional”, juntamente com

apenas mais sete capitais de estados (CONFIGURAÇÃO, 2002). Além de polarizar toda a rede urbana paranaense,

a abrangência de sua polarização transcende o Paraná, dando cobertura a municípios do Mato Grosso do Sul e de

São Paulo, e à quase totalidade da rede de cidades catarinenses. Divide com Porto Alegre – outro dos 12 pólos de

sistemas urbano-regionais do Brasil – apenas a influência sobre a região de Chapecó (MOURA e WERNECK, 2001).

Ainda na mesorregião, além de Curitiba o estudo do IBGE (2000) destaca Campo Largo, com nível de

centralidade médio para fraco, subpolarizando apenas Balsa Nova. O fato de essa pesquisa ter sido aplicada no

início dos anos 90 pode mascarar uma nova configuração espacial dos centros. As transformações recentes do

espaço metropolitano seguramente estarão revelando novas centralidades, como se pode inferir a partir do padrão

de modernização, crescimento e inserção econômica sofrido por São José dos Pinhais.

Na ocupação contínua litorânea, o arranjo dos centros adquire uma particularidade em relação às

demais aglomerações urbanas, na sua natureza (MOURA e WERNECK, 2000). Na maioria das aglomerações,

o arranjo resulta das relações horizontais entre pólo e os municípios adjacentes, pautadas em uma dinâmica

que integra o conjunto, estabelecendo fluxos de complementaridade ou dependência. Na ocupação litorânea,

há duas ordens distintas quanto à dinâmica e funcionalidade urbanas: Paranaguá estrutura-se, principalmente,

na direção do desenvolvimento da função portuária; os demais municípios apresentam características de balneário,

12Hierarquia organizada em oito classes de centros –
máximo, muito forte, forte, forte para médio, médio, médio

para fraco, fraco e muito fraco –, estabelecidas por níveis
de centralidade medidos pelo desempenho de funções

urbanas (IBGE, 2000).
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adequando-se às necessidades de um padrão de ocupação e uso que privilegia a sazonalidade. Paranaguá,

mesmo sendo o centro mais equipado de todo o litoral do Estado, enquadra-se no nível de centralidade muito

fraco, correspondente à categoria de município subordinado, situando-se na área de influência de Curitiba.

No âmbito da hierarquia dos centros do Brasil,13  Curitiba categoriza-se como Metrópole Nacional –

posição em que se enquadra também Porto Alegre, na Região Sul (CONFIGURAÇÃO, 2002). Paranaguá é

classificado como Centro Sub-regional 2, em posição similar a Ponta Grossa, Guarapuava e Foz do Iguaçu.

Essa rede de cidades, pela densidade e diversidade funcional, confere à mesorregião Metropolitana de

Curitiba condições de atender às exigências de instalação de novas atividades, equipamentos e serviços decorrentes

do processo de reestruturação e internacionalização da economia, consolidando o espaço como pólo irradiador no

âmbito do Estado e Região Sul. Ao mesmo tempo, reflete o padrão concentrador do desenvolvimento em curso,

revelando um quadro de desigualdades socioambientais que impõe como desafio à gestão a garantia plena dos

direitos e o acesso igualitário aos bens acenados pela cidade.

13Essa hierarquia classifica os municípios brasileiros
com população superior a 100 mil habitantes em quatro

categorias: Metrópoles, Centros Regionais,
Centros Sub-Regionais 1 e Centros Sub-Regionais 2

(CONFIGURAÇÃO, 2002).
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A construção do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)14  tem particular importância

ao expor as desigualdades sociais de forma abrangente e comparativa, permitindo que diferenças nos indicadores

possam se tornar instigadoras da gestão pública.

Entre os 37 municípios da mesorregião Metropolitana, 7 apresentam o IDH-M 2000 em posição acima

da média do Estado, 0,787 (mapa 2.5, tabelas 2.6 e A.2.11). A variação entre o patamar máximo e mínimo do

IDH-M na mesorregião é bastante expressiva. Ao lado de Curitiba (0,856), que ocupa a primeira posição no

ranking estadual, Pinhais e Araucária, no aglomerado metropolitano, e fora dele, Rio Negro, sobressaem no âmbito

estadual por se situarem entre os 23 municípios paranaenses com IDH-M superior a 0,800, considerado de alto

desenvolvimento humano, confirmando para esses municípios uma maior disponibilidade de infra-estrutura social.

No extremo oposto, em posição bastante desfavorável, ocupando as últimas posições do ranking estadual, encontra-

se o município de Itaperuçu, que compõe o aglomerado metropolitano, além de Adrianópolis, Campo do Tenente,

Cerro Azul, Doutor Ulysses e Tunas do Paraná, mais distantes da metrópole e com elevada proporção de população

rural, e Guaraqueçaba, na porção norte do litoral, também com forte predominância rural (ver tabela A.2.11).

2.3 DESENVOLVIMENTO HUMANO

14Elaborado pelo PNUD-ONU, é um índice construído com o
objetivo de medir o desenvolvimento humano a partir dos

fatores educação, saúde e renda. Para uma síntese do
detalhamento da construção do IDH-M ver PNUD (2003) e

Ipardes (2003c).

TABELA 2.6 -
COMPARATIVA- MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 2000
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL, SEUS COMPONENTES E TAXA DE POBREZA SEGUNDO A SITUAÇÃO

COMPONENTES DO IDH-M

SITUAÇÃO COMPARATIVA IDH-M Esperança de
Vida ao Nascer

(anos)

Taxa de
Alfabetização de

Adultos (%)

Taxa Bruta
de Freqüência

Escolar (%)

Renda
Per Capita

(R$)

TAXA DE
POBREZA(1)

(%)

PARANÁ 0,787 69,8 90,5 82,9 321,40 20,9

Mesorregião Metropolitana de Curitiba

Melhor situação 0,856 74,3 96,6 90,4 619,82 8,6

Pior situação 0,627 63,6 71,9 57,7 86,00 57,3

Municípios acima do valor do Paraná 7 17 21 1 1 13

FONTES: PNUD, IPARDES
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) A taxa de pobreza indica o percentual de famílias com renda familiar mensal per capita até 1/2 salário mínimo, em relação ao número total de famílias

residentes na área em estudo.
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É importante destacar que a variação do índice entre 1991 e 2000 foi bastante positiva para o

conjunto dos municípios, acompanhando a melhora generalizada do Estado, mas não foi suficiente para que

todos tivessem uma ascensão relativa. Pontal do Paraná, Porto Amazonas e Quitandinha estão entre os que mais

elevaram sua posição na escala de classificação estadual. No conjunto de 19 municípios que perderam posição,

11 situam-se no entorno de Curitiba. Entre estes, com perdas mais significativas, estão Piraquara, Fazenda Rio

Grande e Almirante Tamandaré, municípios que abrigam elevado contingente populacional e se caracterizam

como áreas que continuam a receber expressivos fluxos de população, sem condições de expandir políticas

sociais e de emprego no mesmo ritmo.

Considerando os componentes do IDH-M – esperança de vida ao nascer, taxa de alfabetização de

adultos, taxa de freqüência escolar (pessoas de 7 a 22 anos de idade) e renda per capita –, observa-se que, no

âmbito do Estado, o melhor desempenho está associado à realização das políticas públicas especialmente na área

de educação. Vale notar que entre 1991 e 2000 os ganhos no IDH-M tiveram forte influência desse componente,

que apresentou um desempenho comparativamente bem superior aos demais (mapa 2.6).

Na mesorregião Metropolitana o ritmo de realização dessas políticas, embora apresentando avanços, não

foi suficiente para alterar o quadro educacional dos municípios e distingui-los aproximando seus indicadores da

média estadual. Do conjunto de municípios da mesorregião, apenas Curitiba apresenta taxa de freqüência escolar

acima da média do Paraná, mas ainda distante do atendimento pleno da população de 7 a 22 anos de idade. Nos

demais municípios, essa defasagem é significativamente mais elevada. Em 7 municípios, mais de 30% da população

desse grupo etário encontra-se à margem desse atendimento, sendo que em Itaperuçu essa defasagem alcança

mais de 40% (ver tabela A.2.11). De modo generalizado, o avanço da política educacional deve, além de buscar a

universalização do ensino fundamental, ampliar a oferta dos demais níveis, assim como criar alternativas que

incorporem parcelas da população não-alfabetizada. Nesse sentido, é expressivo o número de municípios que

ultrapassam a média do Paraná. Porém, em 4 municípios, mais de 20% da população de 15 anos e mais ainda

permanece na condição de não-alfabetizada.

Em relação à esperança de vida, para a qual a política de saúde tem um importante papel, ao lado de

outras que asseguram a qualidade de vida, verifica-se dificuldade bem maior para a consolidação das condições

sociais que podem contribuir para ganhos nesse indicador. No entanto, na mesorregião, 8 municípios se distinguem
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por registrar ganhos mais significativos na década; para 6 deles o incremento obtido representou integrar o

conjunto dos 17 municípios que se diferenciam por superar a média estadual.

A renda per capita é o componente que expressa a maior dificuldade dos municípios no sentido de

assegurar avanços na condição de bem-estar para a população, através da geração de emprego e renda. Esta

situação é revelada pelos baixos níveis de renda dos municípios relativamente à média paranaense. Vale apontar

que somente Mandirituba registrou variação positiva na década, embora insuficiente para alcançar a realização

da renda num patamar superior à média estadual. Entre os 37 municípios, apenas Curitiba ultrapassa, com

grande distância, este patamar, atingindo uma renda per capita próxima ao dobro do valor médio estadual, e

ocupando o patamar mais elevado do Paraná. Assim, pode-se considerar que este é o componente que participa

com menor efeito positivo sobre o IDH-M nos anos 90, para a grande maioria dos municípios.

De modo geral, o comportamento dos componentes do IDH-M se dá num mesmo sentido, revelando

uma tendência de homogeneização favorável ou desfavorável das situações de educação, saúde e renda. Os 7

municípios da mesorregião que se encontram no patamar mais baixo do IDH-M mantêm seus componentes

nesse mesmo patamar e com grande distância em relação aos dos demais municípios. São exceções Tunas do

Paraná, Cerro Azul e Adrianópolis, que se distinguem ao registrar um dos componentes, o indicador esperança de

vida ao nascer, acima da média paranaense.

Outra forma de evidenciar, de modo mais direto, o grau de desigualdade, está na mensuração de

famílias pobres a partir da taxa de pobreza.15  Comparativamente ao Estado e às demais mesorregiões, a

Metropolitana apresenta este indicador em patamar mais baixo (14,1%) – tabela 2.7 e gráficos 2.8 e 2.9.

No entanto, é necessário ressaltar a elevada dimensão do contingente absoluto que esse percentual revela,

marcadamente o maior do Estado, correspondendo a 128,8 mil famílias (21,9% do total das famílias pobres do

Paraná). Destaca-se que 1/3 desse contingente corresponde a famílias residentes em Curitiba e um montante

equivalente distribui-se entre os municípios adjacentes ao pólo.

No âmbito dos municípios, as diferenças assumem uma amplitude acentuada e reproduzem a distribuição

espacial do IDH-M. Dos 37 municípios, 13 sobressaem com taxa de pobreza inferior à média do Paraná (20,9%). Entre os

demais, Doutor Ulysses, Guaraqueçaba, Cerro Azul, Adrianópolis e Quitandinha registram percentuais similares, no caso

deste último, ou que excedem o dobro do paranaense, caracterizando-se como casos extremos de pobreza no Estado.

15Refere-se ao percentual de famílias com renda familiar
mensal per capita até ½ salário mínimo em relação ao
número total de famílias residentes na área em estudo

(IPARDES, 2003a).
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TABELA 2.7 - NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS POBRES E TAXA DE POBREZA
SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - 2000

FAMÍLIAS POBRES
MESORREGIÃO

Abs. %

TAXA DE
POBREZA(1)

Noroeste 46.110 7,8 23,8
Centro-Ocidental 32.320 5,5 31,6
Norte Central 95.928 16,3 17,4
Norte Pioneiro 44.590 7,6 27,1
Centro-Oriental 46.780 7,9 25,8
Oeste 70.929 12,0 21,4
Sudoeste 35.281 6,0 25,6
Centro-Sul 53.777 9,1 37,0
Sudeste 34.904 5,9 33,3
Metropolitana de Curitiba 128.801 21,9 14,1

PARANÁ 589.420 100,0 20,9

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) A taxa de pobreza indica o percentual de famílias com renda familiar mensal per capita até

1/2 salário mínimo, em relação ao número total de famílias residentes na área em estudo.
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GRÁFICO 2.9 - TAXA DE POBREZA - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 2000
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2.4.1 Educação

Ao lado da renda, outra dimensão da desigualdade social está bastante associada às condições de

acesso ao sistema de ensino público em escolas estaduais e municipais e, ainda, às creches.

Nesse sentido, a taxa de freqüência à escola ou creche por faixas etárias, que indica a proporção de

crianças de cada grupo de idade que está efetivamente freqüentando escola ou creche, tem importância particular

ao sinalizar não apenas a abrangência da rede pública de ensino, mas também a possibilidade de acesso ao

sistema escolar por essa população.

Considerando inicialmente a freqüência à creche pelas crianças de 0 a 3 anos, verifica-se que, no ano

2000, enquanto na média do Estado essa taxa estava próxima a 10% (tabela 2.8), na mesorregião Metropolitana

de Curitiba 5 municípios atingiam um atendimento superior a esse: Porto Amazonas (20,7%), Curitiba (18,4%),

Matinhos (16,5%), Rio Negro (11,4%) e Guaratuba (10,4%) – tabela A.2.12. Doutor Ulysses e Tunas do Paraná

não tinham registro de freqüência de crianças de 0 a 3 anos em creche e, em Adrianópolis, apenas 1% das

crianças dessa idade freqüentavam creche.

2.4 OFERTA DE SERVIÇOS SOCIAIS

TABELA 2.8 - TAXA DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA OU CRECHE, SEGUNDO GRUPOS ETÁRIOS E SITUAÇÃO COMPARATIVA - MESORREGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 2000

TAXA DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA OU CRECHE (%)
SITUAÇÃO

COMPARATIVA

NÚMERO MÉDIO DE
SÉRIES CONCLUÍDAS
DA POPULAÇÃO DE
15 ANOS OU MAIS

0 a 3 anos 4 a 6 anos 7 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 22 anos Mais de 22 anos

PARANÁ 6,53 9,67 53,26 95,65 73,09 33,49 6,01

Mesorregião Metropolitana de Curitiba

Melhor situação 8,64 20,71 67,95 97,51 82,17 44,74 7,63

Pior situação 3,18 0,00 9,82 84,13 41,52 13,32 1,65

Municípios acima do valor do Paraná 6 5 6 6 6 2 4

FONTES: IBGE - Censo Demográfico, INEP - Censo Escolar
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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O indicador de freqüência à escola por parte das crianças de 4 a 6 anos, correspondente à pré-escola,

atingia a média de 53,3% no Estado. Na mesorregião, apenas 6 municípios ultrapassavam esse percentual – Rio

Negro (67,9%), Curitiba (62,8%), Porto Amazonas (60,6%), Contenda (55,4%), Guaratuba (55%) e Campo do

Tenente (54,6%). Em contrapartida, um grupo de 28 municípios apresentava taxas de freqüência à escola para

crianças de 4 a 6 anos inferiores a 50%, destacando-se Doutor Ulysses (9,8%), Tunas do Paraná (16,7%),

Guaraqueçaba (21,0%), Agudos do Sul (24,7%) e Cerro Azul (24,9%), com as menores ocorrências.

No que tange à freqüência ao ensino fundamental pelas crianças de 7 a 14 anos, obrigatória para

essa faixa de idade, a média verificada no Estado era de 95,7%. Na mesorregião Metropolitana de Curitiba um

grupo de 6 municípios apresentava taxa superior a essa: Pontal do Paraná e Porto Amazonas, com 97,5%,

Curitiba (96,9%), Pinhais (96,7%), Balsa Nova (96,5%) e Rio Negro (96%). Apresentando a taxa de freqüência ao

ensino fundamental inferior à média do Estado encontravam-se 31 municípios, sendo que Guaraqueçaba (84,1%),

Tunas do Paraná (85,2%), Doutor Ulysses (85,8%), Bocaiúva do Sul (86,9%), Itaperuçu (87%) e Cerro Azul (88,7%)

apresentavam os menores valores.

Com relação à freqüência à escola por parte dos jovens de 15 a 17 anos, a média do Estado atingia

73,1%. Na mesorregião, 6 municípios registravam percentual igual ou superior a esse – Curitiba (82,2%), Pinhais

(77,8%), Porto Amazonas (76,5%), Balsa Nova (74,4%), e Pontal do Paraná e Quatro Barras, ambos com 73,1%.

Com taxas inferiores à média estadual encontravam-se 31 municípios, sendo as menores ocorrências em Doutor

Ulysses (41,5%), Guaraqueçaba (43,9%),Tijucas do Sul (49,7%), Itaperuçu (51%) e Tunas do Paraná (51,6%).

Cabe destacar o município de Curitiba, onde cerca de 45% dos jovens de 18 a 22 anos freqüentavam

a escola. Ainda que parcela deste grupo possa estar freqüentando a educação de jovens e adultos, o antigo

supletivo, não se pode descartar a possibilidade de que parte desses jovens esteja cursando o ensino superior. Nos

demais municípios da região a freqüência à escola por parte desse contingente de jovens oscilava entre um

máximo de 33,7%, em Antonina, e um mínimo de 13,3%, em Doutor Ulysses.

Outro indicador relevante para caracterizar o grau de instrução da população regional é o número

médio de séries concluídas pela população de 15 anos ou mais. Esse indicador não apresentava grande variação

entre os municípios da mesorregião Metropolitana de Curitiba em 2000 (mapa 2.7). De modo geral, a população
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adulta não conseguiu completar as oito séries do ensino fundamental: a média de séries concluídas no Estado é

6,5 e os maiores valores atingidos na região foram 8,6 em Curitiba – a maior média do Estado – e 7 em Rio

Negro. Em Doutor Ulysses e Tunas do Paraná, que apresentavam os menores valores do Estado, a população de

15 anos e mais completou em média 3,2 séries, e em Cerro Azul e Guaraqueçaba a população concluiu, em

média, apenas as quatro séries do primeiro segmento do ensino fundamental.

Do ponto de vista da estrutura de serviços educacionais posta à disposição da população, informações

relativas a 2002 indicam que a mesorregião Metropolitana de Curitiba tinha 1.081 estabelecimentos com oferta

de pré-escolar, 63% dos quais públicos; 1.556 escolas com ensino fundamental, sendo 88% delas mantidas pelo

setor público; e 320 estabelecimentos que ofertavam ensino médio, 72% pertencentes à rede pública (tabela

A.2.13). Em todos os municípios da região, mesmo nos menores, havia pelo menos um estabelecimento público

com oferta de cada um desses níveis de ensino.

Também está generalizada, nos municípios da região, a municipalização das matrículas do primeiro

segmento do ensino fundamental (1ª a 4ª séries), cabendo também aos municípios a oferta da educação infantil

através de creches e pré-escolas. As escolas estaduais têm sob sua responsabilidade o segundo segmento do

ensino fundamental (5ª a 8ª séries), assim como as matrículas de ensino médio (tabela A.2.14).

Na mesorregião existiam 58,2 mil alunos matriculados em pré-escola, 61% dos quais na rede pública;

na 1ª a 4ª série do ensino fundamental estavam matriculados 289,2 mil alunos, sendo 91% em escolas

públicas; na 5ª a 8ª séries do ensino fundamental estavam matriculados 246,6 mil alunos, 89% em escolas

públicas; e no ensino médio as matrículas somavam 147 mil, das quais 86% na rede pública.

Assinala-se a presença de estabelecimentos de ensino superior em Campina Grande do Sul, Campo

Largo, Curitiba, Lapa, Paranaguá e São José dos Pinhais (tabela 2.9). Esses estabelecimentos de ensino superior

atendiam, em 2001, a um contingente de 86,2 mil alunos, dos quais 12 mil estavam concluindo seus estudos

naquele ano. Diferentemente do observado em relação à educação básica, para o ensino superior as matrículas

em estabelecimentos particulares são superiores às dos estabelecimentos públicos, abrangendo 75% do total de

alunos matriculados.
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2.4.2 Saúde

O perfil de saúde de uma população reflete o contexto socioeconômico-ambiental mais amplo no qual

está inserida, mas também resulta do padrão demográfico que a caracteriza. Assim, não apenas o grau de

desenvolvimento e a abrangência do nível de bem-estar social alcançado pela população estarão condicionando

o quadro das doenças e dos óbitos que a afetarão, como também o padrão etário e a composição por sexo

vigentes terão seu peso. Populações em que predominam segmentos etários jovens, por exemplo, tenderão a

apresentar um perfil de morbimortalidade mais associado a problemas originados no período perinatal, a doenças

infecciosas e parasitárias e a causas externas, ao passo que populações em processo de envelhecimento aumentam

a demanda ao setor saúde principalmente com problemas circulatórios e advindos das neoplasias (tumores).

Nesse sentido, os dados relacionados a óbitos e a internações hospitalares fornecem elementos de

suma importância para o conhecimento dos níveis e padrões de saúde da população, ao mesmo tempo em que

proporcionam subsídios para o planejamento das ações das políticas de atenção à saúde dos distintos segmentos

populacionais (IBGE, 2003c).

TABELA 2.9 - MATRÍCULAS, CONCLUINTES E CORPO DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR SEGUNDO DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E MUNICÍPIOS DA
MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 2001

MATRÍCULAS CONCLUINTES CORPO DOCENTE
MUNICÍPIO

Público Privado TOTAL Público Privado TOTAL Público Privado TOTAL

Campina Grande do Sul - 142 142 - - - - 13 13

Campo Largo - 178 178 - - - - 15 15

Curitiba 20.040 59.430 79.470 2.789 8.324 11.113 1.933 4.146 6.079

Lapa - 289 289 - - - - 28 28

Paranaguá 1.660 145 1.805 239 - 239 69 16 85

São José dos Pinhais - 4.287 4.287 - 606 606 - 50 50

Mesorregião Metropolitana

de Curitiba

21.700 64.471 86.171 3.028 8.930 11.958 2.002 4.268 6.270

PARANÁ 85.866 122.516 208.382 13.943 16.624 30.567 7.104 8.188 15.292

FONTE: INEP
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Em relação à mortalidade infantil, há uma tendência inequívoca e continuada de declínio de seus

níveis no conjunto do País, embora ainda se observem profundas desigualdades sociais e espaciais provocando

situações diferenciadas entre regiões, estados e unidades territoriais menores. Nesse contexto, o Paraná reproduz

os padrões nacionais. A despeito das melhorias nas condições de saúde, educação e saneamento alcançadas pelo

conjunto dos municípios paranaenses ao longo do tempo, com conseqüentes ganhos de vida para a população

infantil, ainda se observam expressivos diferenciais intra-estaduais nos coeficientes de mortalidade infantil (CMI).

Na mesorregião Metropolitana de Curitiba, 19 dos 37 municípios registraram coeficientes superiores

ao do Estado (20,3 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos), de acordo com dados referentes ao ano

2000 (mapa 2.8 e tabela A.2.15). As situações mais desfavoráveis relacionavam-se, principalmente, a 4 municípios

– Doutor Ulysses, Rio Branco do Sul, Itaperuçu e Almirante Tamandaré, este, integrado à mancha de ocupação

contínua da metrópole –, como também aos municípios de Guaraqueçaba, na porção litorânea, e Campo do

Tenente, na parte sul da mesorregião, todos com CMI acima de 26,9.16  Outros 13 municípios apresentaram CMI

entre 20,3 e 26,9, estando incluídos nesse subgrupo a capital do Estado e 3 municípios do litoral paranaense –

Guaratuba, Morretes e Paranaguá. Entre os municípios que evidenciaram CMI de menores de um ano por mil

nascidos vivos mais baixos do que o do Estado, 13 apresentaram CMI entre 13,9 e 20,3 e 5 municípios apresentaram

CMI menor que 13,9 (Rio Negro, Antonina, Araucária, Balsa Nova e Pinhais).

A análise do padrão de morbimortalidade segundo grupos de causas possibilita, igualmente, a construção

de um importante panorama das condições mais gerais de saúde da população, além de sinalizar prováveis

pontos de pressão de demanda sobre áreas específicas do sistema público de atendimento à saúde da região.

Nesse sentido, o grau de complexidade que envolve esse setor torna-se ainda mais aparente se se tem em conta

que, de forma geral, o perfil das causas de óbitos se diferencia, em maior ou menor grau, daquele resultante das

demandas por internações hospitalares.

Assim, no que tange ao quadro de mortalidade, o Paraná, em 2000, registrou 55,9 mil óbitos,

destacando-se, como principais grupos de causas, as doenças do aparelho circulatório (33,3%), as neoplasias

(14,9%) e as causas externas (12,1%) – tabela A.2.16. Com representatividade menor, porém com igual importância,

16Para efeitos comparativos, além do coeficiente do Estado
do Paraná (20,3 óbitos de menores de um ano por mil

nascidos vivos), foram considerados os coeficientes 26,9 e
13,9, correspondendo ao coeficiente do Estado acrescido de

1 desvio padrão, para o primeiro, e decrescido de 1 desvio
padrão, para o segundo.
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apareceram os óbitos decorrentes de problemas respiratórios (10,7% do total estadual) e os óbitos decorrentes de

sintomas, sinais e achados anormais (causas mal definidas), 5,4%. Esse último grupo constitui um importante

indicador do grau de eficiência/ineficiência do sistema como um todo, pois, ao sinalizar problemas no preenchimento

dos atestados de óbitos e precariedade de recursos médico-assistenciais, compromete a análise da real estrutura

de causas de mortalidade da população.

Já no que diz respeito ao quadro da demanda por internações hospitalares na rede pública ou conveniada

ao SUS, no Estado, tem-se que, em junho de 2003, foram registradas 66,1 mil internações, sendo 21,4% provocadas

por problemas do aparelho respiratório, 16,1% decorrentes de gravidez, parto e puerpério e 13,7% associadas a

doenças do aparelho circulatório (tabela A.2.17). Mereceram destaque, também, as doenças do aparelho digestivo

(7,8%) e as demandas por lesões, envenenamentos e outras causas externas (causas violentas), 6,3%. É importante

assinalar que a grande maioria dos internamentos relacionados à gravidez, parto e puerpério referiu-se a partos ou

cesáreas,17  fato que sinaliza a ampliação do atendimento hospitalar às gestantes em todo o Estado, constituindo, sem

dúvida, um importante vetor para a redução dos casos de mortalidade materna.

O perfil de mortalidade da mesorregião Metropolitana de Curitiba acompanha, de certa forma, a média

do Estado, registrando, em 2000, quase 61% de óbitos associados a apenas três grupos de causas: doenças do

aparelho circulatório (31,8%), neoplasias (15,5%) e causas externas (13,6%). As doenças do aparelho respiratório

representaram o quarto principal grupo de causas de óbitos da região (11,9%), que, somado aos três primeiros

grupos, responderam por 72,8% dos óbitos (ver tabela A.2.16). Embora em termos gerais o peso relativo de cada

grupo de causas de óbitos seja proporcional ao da população, vale destacar o peso dos óbitos registrados no grupo

das neoplasias, em que, comparativamente ao Estado, a mesorregião Metropolitana apresentou uma proporção

maior (32,4%), e alertar para o fato de que, naquele ano, a Metropolitana representou 31,2% dos óbitos estaduais,

ocupando a primeira posição no Estado em todos os grupos de causas de mortalidade (tabela A.2.18).

Esse ordenamento tendeu a se reproduzir, de certa forma, nos municípios da mesorregião. Segundo os

dados relativos a 2000, os óbitos decorrentes das doenças do aparelho circulatório apareceram como principal

causa em 32 dos 37 municípios (tabela A.2.19 e mapa 2.9), sendo que, em 11 deles, o grupo representou

17De acordo com documento da Secretaria da Saúde do
Paraná, em 2001, 88,7% dos internamentos do grupo

gravidez, parto e puerpério, do Estado, referiram-se a partos
ou cesáreas (PARANÁ, 2002b).
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proporção superior à média do Estado, destacando-se os municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Porto

Amazonas, Quatro Barras e Tunas do Paraná, nos quais esse grupo respondeu por 40% e mais dos óbitos

municipais. Em Itaperuçu, Piên, Quitandinha e Rio Branco do Sul as doenças circulatórias apareceram como

segundo principal grupo de causa mortis.

As neoplasias responderam como segundo principal grupo de causas em 10 municípios e, ainda,

prevaleceram na terceira posição em outros 13 municípios.18  Mereceu destaque, também, a participação das

causas externas de morbidade e mortalidade (mortes violentas), que constituíram o terceiro principal grupo de

causas dos óbitos regionais, destacando-se em Piên como o principal grupo. Em 14 municípios as causas externas

representaram o segundo principal grupo, e em outros 8 municípios responderam pela terceira principal causa.

Chama a atenção, na mesorregião, a participação de óbitos decorrentes de doenças respiratórias, que representou

o quarto principal em causas de óbitos, predominando, em 16 municípios, como o segundo ou terceiro principal

grupo. Já as doenças infecciosas e parasitárias sobressaíram como o terceiro principal grupo de causas de óbitos

em Pontal do Paraná.

Além dos grupos acima citados, mereceu destaque a participação dos sintomas, sinais e achados

anormais (causas mal definidas), que figurou em quase um terço dos municípios da região entre as três principais

causas de óbitos, destacando-se como principal grupo de causa mortis dos municípios de Doutor Ulysses,

Quitandinha, Itaperuçu e Rio Branco do Sul, representando, respectivamente, 37,5%, 34,5%, 26,9% e 25,5% dos

óbitos dos municípios, proporção muito superior à do Estado (5,4%). Em Agudos do Sul, Campo do Tenente, Campo

Magro, Cerro Azul e Lapa, as causas mal definidas representaram o segundo principal grupo e, em Antonina,

Guaraqueçaba e Mandirituba, responderam pela terceira posição, evidenciando, dessa forma, um indicativo de

precariedade de condições básicas de saúde nesses municípios.

É evidente que os municípios mais populosos concentram os maiores volumes de registros de óbitos,

como é o caso de Curitiba, cuja participação nos óbitos associados à maioria dos grupos de causas representou o

maior percentual entre os municípios da região, respondendo, em média, pela metade dos óbitos de cada grupo.

Entretanto, cabe ressaltar que, no grupo de causas mal definidas, a capital metropolitana respondeu por 13,1%

dos óbitos, o que correspondeu a menos do que 1,0% dos óbitos no município.

18Quando ocorreu no município número similar de óbitos
em mais de uma causa de mortalidade, mapeou-se aquela
que manteve correspondência com os principais grupos de

causas do Estado.
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De modo similar ao que ocorre no caso do perfil dos óbitos por grupos de causas, o quadro da

demanda por internações hospitalares na rede pública ou conveniada ao SUS, na mesorregião Metropolitana de

Curitiba, não difere muito da média estadual, a julgar pelos dados relativos a junho de 2003. As hospitalizações

relacionadas à gravidez, parto e puerpério, as doenças do aparelho respiratório e as doenças do aparelho

circulatório, naquele momento, abrangeram 44,7% das internações hospitalares da mesorregião, proporção

inferior à constatada no Estado, 51,2% (ver tabela A.2.17). Isto se deveu, principalmente, ao menor peso que o

grupo de doenças do aparelho respiratório teve na mesorregião Metropolitana (13,4%), bastante inferior à média

estadual (21,4%). No mesmo sentido, as internações associadas às doenças circulatórias, que representaram o

terceiro principal grupo, responderam por 12,1% das hospitalizações, proporção inferior à média do Estado

(13,7%). Em contrapartida, as internações associadas à gravidez, parto e puerpério representaram o principal

grupo e responderam por 19,2% das hospitalizações, proporção superior à média estadual (16,1%). Em termos

gerais, o peso relativo das internações da região no conjunto estadual representou 30,8%, ocupando a primeira

posição entre as mesorregiões do Estado (tabela A.2.20).

No âmbito intra-regional, as demandas por hospitalizações decorrentes da gravidez, parto e puerpério

apareceram como primeira causa em 23 municípios, sendo que em Adrianópolis, Campo do Tenente, Mandirituba,

Piên e Pontal do Paraná o grupo respondeu por mais de 30% das internações municipais, proporção superior à

média do Estado (16,1%) e da mesorregião (19,2%), e em Matinhos a participação foi de 47,8%. Em 5 municípios,

as internações hospitalares decorrentes da gravidez, parto e puerpério representaram o segundo principal grupo

de causas, e em outros 3 municípios o grupo respondeu pela terceira posição (tabela A.2.21 e mapa 2.10).

As hospitalizações relacionadas às doenças do aparelho respiratório predominaram entre os três

principais grupos de causas em 32 dos 37 municípios da região, sendo que em 8 municípios representaram a

principal causa de internação hospitalar, destacando-se Contenda e Tijucas do Sul, com 31,5% e 45,5%,

respectivamente. Em 19 municípios responderam como o segundo principal grupo, e em outros 5 municípios

figuraram na terceira posição.  Já as hospitalizações decorrentes das doenças do aparelho circulatório predominaram
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entre os três principais grupos de causas em 73% dos municípios da região, respondendo como o principal

grupo em 3 municípios, destacando-se Campina Grande do Sul, cuja participação foi de 30%. Em 11 municípios

o grupo foi responsável pela segunda principal causa de internações e, em outros 13 municípios, respondeu

pela terceira posição.

As doenças infecciosas e parasitárias se destacaram em Guaraqueçaba como principal grupo,

respondendo por 16% das internações hospitalares. Em Agudos do Sul, Tunas do Paraná e Lapa elas representaram

o segundo ou terceiro principal grupo de causas de internação hospitalar. As doenças do aparelho digestivo

sobressaíram em 9 municípios, destacando-se em Balsa Nova como principal grupo, com uma participação de

21,2% das internações, e nos demais municípios como terceiro principal grupo. As doenças do aparelho geniturinário

apareceram como terceiro principal grupo em 2 municípios, e as neoplasias se destacaram como terceiro principal

grupo de internação hospitalar em Matinhos. Em Tunas do Paraná, os transtornos mentais e comportamentais

representaram o segundo principal grupo de internações. As lesões e envenenamentos sobressaíram em 4

municípios da mesorregião Metropolitana, destacando-se em Tunas do Paraná como a principal causa, e em Balsa

Nova, Campina Grande do Sul e Quatro Barras como a terceira principal causa de internações municipais.

Do ponto de vista da capacidade instalada dos serviços de saúde disponibilizados à população do

Paraná, ainda que os dados refiram-se apenas aos serviços cadastrados para prestarem atendimento ao SUS, não

refletindo, portanto, a capacidade total instalada do setor, é digno de nota que a rede ambulatorial estadual,

segundo dados de maio de 2003, do Datasus, contava com 5.070 unidades prestadoras de serviços (tabela 2.10),

distribuídas em vários tipos, e com 474 hospitais, que disponibilizavam cerca de 28,4 mil leitos, os quais,

somados aos ofertados em UTI, totalizavam 29,2 mil leitos, orientados para diversas especialidades (tabela 2.11).
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TABELA 2.10 - REDE AMBULATORIAL DO SUS SEGUNDO TIPOS DE UNIDADES - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - MAIO 2003

REDE AMBULATORIAL DO SUS

MESORREGIÃO Posto de
Saúde

Centro de
Saúde

Policlínica
Ambulatório
de Unidade

Hospitalar Geral

Ambulatório de
Unidade Hospitalar

Especializada

Unidade
Mista

Pronto-socorro
Geral

Pronto-socorro
Especializado

Consultório
Clínica

Especializada

Noroeste 73 77 9 57 3 9 1 4 40 15

Centro-Ocidental 55 77 1 34 7 9 - - 33 11

Norte Central 53 122 14 78 10 46 6 1 217 97

Norte Pioneiro 32 64 1 33 - 15 1 - 59 1

Centro-Oriental 155 54 1 15 - 1 1 1 23 8

Oeste 107 141 1 36 8 2 2 - 128 32

Sudoeste 96 82 2 23 1 2 - 1 68 15

Centro-Sul 112 53 2 29 3 - 1 - 95 6

Sudeste 139 46 1 22 - 3 - - 16 5

Metropolitana de Curitiba 91 203 20 43 12 51 5 5 117 75

PARANÁ 913 919 52 370 44 138 17 12 796 265

REDE AMBULATORIAL DO SUS

MESORREGIÃO Centro/Núcleo de
Atenção

Psicossocial

Centro/Núcleo de
Reabilitação

Outros Serviços
Auxiliares de

Diagnose e Terapia

Unid. Móv. Terres.
p/Atendim.

Méd./Odont.

Unid. Móv. Terr.
Prog. Enfrent. às

Emerg. e Traumas

Farmácia p/Dispens.
de Medicamentos

Unidade de Saúde
da Família

Unidade de
Vigilância Sanitária

Unidades não
Especificadas

TOTAL

Noroeste - 5 20 1 - 3 70 20 4 411

Centro-Ocidental - 1 27 - - 1 27 20 21 324

Norte Central 8 11 91 4 3 3 198 66 5 1.033

Norte Pioneiro - - 33 - - 2 70 28 14 353

Centro-Oriental - 3 4 1 1 2 46 14 4 334

Oeste 2 8 51 2 2 3 56 4 13 598

Sudoeste 2 7 17 - - 2 58 36 3 415

Centro-Sul - 3 13 2 - 1 47 23 9 399

Sudeste - - 16 2 - 2 37 17 5 311

Metropolitana de Curitiba 8 4 91 3 3 2 116 38 5 892

PARANÁ 20 42 363 15 9 21 725 266 83 5.070

FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.



eituras     egionaisL R
61

Metropolitana
de Curitiba

Mesorregião
Geográfica

TABELA 2.11 - OFERTA DE LEITOS HOSPITALARES VINCULADOS À REDE DO SUS, SEGUNDO ESPECIALIDADES MÉDICAS - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E
PARANÁ - MAIO 2003

LEITOS HOSPITALARES POR ESPECIALIDADE

MESORREGIÃO
LEITOS

HOSPITALARES
(por mil habitantes)

NÚMERO DE
HOSPITAIS Leitos

Cirúrgicos
Leitos

Obstétricos
Leitos

Pediatria
Leitos Clínica

Médica

Noroeste 3,0 62 316 358 362 693

Centro-Ocidental 2,5 28 160 204 193 312
Norte Central 2,9 95 1.030 694 844 1.547
Norte Pioneiro 3,3 45 271 335 355 783
Centro-Oriental 2,6 20 246 249 340 523
Oeste 3,3 70 671 575 706 1.147
Sudoeste 3,1 35 228 294 379 549
Centro-Sul 3,0 25 221 297 423 543
Sudeste 2,6 19 118 182 184 380
Metropolitana de Curitiba 3,0 75 1.798 1.071 1.353 2.010
PARANÁ 3,0 474 5.059 4.259 5.139 8.487

LEITOS HOSPITALARES POR ESPECIALIDADE

MESORREGIÃO Leitos
Psiquiátricos

Leitos
Cuid. Prol.

Leitos
Tisiologia

Leitos
Hosp./Dia

Total de Leitos
Hospitalares

(exclusive leitos
de UTI)

Leitos
UTI

TOTAL
(inclusive
leitos UTI)

Noroeste 188 8 1 - 1.926 28 1.954
Centro-Ocidental - - - - 869 10 879
Norte Central 1.097 5 12 40 5.269 200 5.469
Norte Pioneiro 9 29 - - 1.782 14 1.796
Centro-Oriental 274 2 - - 1.634 18 1.652
Oeste 608 6 - 6 3.719 92 3.811
Sudoeste - - - - 1.450 29 1.479
Centro-Sul 106 1 1 - 1.592 24 1.616
Sudeste 109 1 - - 974 22 996
Metropolitana de Curitiba 2.591 59 76 225 9.183 325 9.508
PARANÁ 4.982 111 90 271 28.398 762 29.160

FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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A mesorregião Metropolitana ocupava a segunda posição do Estado em número de unidades prestadoras

de serviços (892), bem como em número de hospitais. Seus 75 hospitais estavam presentes em 30 dos 37

municípios, disponibilizando 9.183 leitos, o que corresponde a uma média regional de 3,0 leitos por mil habitantes,

excluindo-se os 325 leitos de UTI, disponíveis nos municípios de Curitiba (uma participação de 80%), Campina

Grande do Sul, Campo Largo, São José dos Pinhais e Paranaguá. A rede ambulatorial da região concentrava-se

nos centros de saúde (22,8%), consultórios (13,1%), unidades de saúde da família (13,0%), postos de saúde

(10,2%), outros serviços auxiliares de diagnose e terapia (10,2%) e ambulatórios de unidade hospitalar geral

(4,8%), representando mais de 74% das unidades prestadoras de serviços. O número de unidades de vigilância

sanitária disponível, presente em mais de 78% dos municípios, situava a mesorregião Metropolitana na segunda

posição entre as mesorregiões do Estado (tabelas A.2.22 e A 2.23).

De modo geral, a distribuição da oferta da rede ambulatorial na mesorregião concentrava-se

principalmente entre os municípios mais populosos, destacando-se, com larga vantagem, Curitiba, com 35,5%,

seguida por Colombo (5,9%), Almirante Tamandaré (5,0%), São José dos Pinhais (4,7%) e Paranaguá (4,6%), que

totalizaram 55,7% da oferta. Curitiba concentrava, sozinha, 36,2% das unidades de saúde da família, 28,6% dos

centros de saúde, 25,6% dos ambulatórios de unidade hospitalar geral, 75% dos ambulatórios de unidade

hospitalar especializada, 66,7% das clínicas especializadas, 33,3% dos consultórios, 75% das policlínicas e 73,6%

dos serviços auxiliares de diagnose e terapia. Os postos de saúde estavam presentes em 19 municípios, sendo

que Guaraqueçaba e Lapa somavam mais de 25% deles, e os centros de saúde estavam presentes em 27

municípios, porém 41% deles localizados em Colombo, Paranaguá, Almirante Tamandaré e Araucária, que,

somados aos de Curitiba, totalizavam 69,5% dos centros. Os ambulatórios de unidade hospitalar geral estavam

distribuídos em 25 municípios, e mais de 60% das unidades mistas estavam concentradas em São José dos

Pinhais. Seis municípios reuniram 58,1% dos consultórios, que, somados aos de Curitiba, totalizavam 91,4%. As

unidades de saúde da família estavam presentes em 17 dos 37 municípios, sendo que 43,1% em Araucária,

Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e Quitandinha, somando 79,3% com as de Curitiba.
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Quanto à oferta de leitos hospitalares, a mesorregião ocupava a primeira posição quanto ao conjunto

disponível no Estado (32,3%, excluídos os leitos de UTI), sendo que 21,9% deles concentravam-se na especialidade

de clínica médica e 14,7% associavam-se às especialidades de pediatria, enquanto 31,2% do total (excluídos os

de UTI) estava distribuído pelas especialidades de leitos obstétricos e cirúrgicos (ver tabela 2.11). Os leitos

psiquiátricos da mesorregião perfaziam mais da metade dos leitos do Estado e estavam distribuídos em Curitiba,

São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais e Campo Largo. A oferta de leitos hospitalares encontrava-se abaixo da

média estadual (3,0) em 22 municípios da mesorregião (ver tabela A.2.22).

De modo geral, observa-se que a oferta de serviços médicos e de leitos hospitalares na região encontra-se

bastante concentrada e com a maior parte do atendimento ainda de caráter curativo. Os investimentos para a

realização de programas preventivos permanecem aquém do necessário, na medida em que a presença dos

agentes comunitários de saúde nesses programas representa um importante vetor de reforço das ações preventivas.

Constituem exemplo as unidades de saúde da família, que ocupam a segunda posição em termos de distribuição

regional da rede ambulatorial, estando presentes em apenas 17 municípios.

2.4.3 Saneamento

A disponibilidade de serviços de saneamento, englobando a oferta de água, esgotamento sanitário

adequado e coleta de lixo, apresenta-se como mais um indicador das desigualdades sociais, pela sua importância em

dimensionar o grau de acesso da população a esses serviços, os quais têm efeitos diretos na qualidade de vida.

Sob o ponto de vista da abrangência do atendimento, o abastecimento de água por rede na mesorregião

Metropolitana já alcançou, a exemplo da maioria das mesorregiões paranaenses, uma cobertura que pode ser

considerada bastante extensiva em áreas urbanas. Apesar disso, a região está situada entre as cinco mesorregiões

que não alcançaram a média estadual (tabela 2.12). Inversamente, o desempenho em áreas rurais é bastante

superior a todas as mesorregiões.
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A proporção de domicílios urbanos que ainda se conservam à margem desse atendimento varia entre

7% na mesorregião Sudeste e 1,4% na Noroeste, ficando em torno de 3% na Metropolitana. Porém, a maior

concentração do déficit estadual pertence a essa mesorregião. Dos 71 mil domicílios urbanos paranaenses à

margem do abastecimento de água por rede, 27 mil (38,0%) estão localizados na mesorregião Metropolitana.

No âmbito dos municípios, as diferenças chegam a ser expressivas. No grupo de 10 municípios que

apresentaram índices de cobertura da rede de água no meio urbano superiores à média do Estado em 2000

(96,8%), além de Curitiba, estão outros 2 dos maiores municípios do aglomerado metropolitano, Pinhais e Araucária,

além de municípios menores também integrantes desse aglomerado (tabelas 2.13 e A.2.24 e mapa 2.11). No

limiar inferior estão 6 municípios que registraram mais de 10% de domicílios urbanos fora do alcance da rede de

abastecimento de água. Aproximam-se deste grupo Fazenda Rio Grande (9,5%) e São José do Pinhais (9,2%), dois

grandes municípios do aglomerado metropolitano, e Paranaguá (com exatamente 10%), importante pólo portuário.

Ocupando a posição mais desfavorável da mesorregião está Guaraqueçaba, que apresenta 29,7% dos domicílios

sem cobertura.

TABELA 2.12 - TOTAL DE DOMICÍLIOS PERMANENTES URBANOS E RURAIS E PERCENTUAL DE ATENDIMENTO, SEGUNDO CONDIÇÕES DE SANEAMENTO
- MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - 2000

DOMICÍLIOS ATENDIDOS (%)
TOTAL DE DOMICÍLIOS

Abastecimento de Água por Rede Geral Esgotamento Sanitário(1) Lixo Coletado(2)MESORREGIÃO

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Noroeste 143.940 38.255 98,6 25,3 22,9 4,1 95,5 14,5

Centro-Ocidental 72.441 24.336 97,9 18,2 13,9 6,9 93,6 13,2

Norte Central 465.177 54.149 97,3 16,8 42,5 7,6 97,6 12,7

Norte Pioneiro 118.488 35.889 98,3 13,4 52,0 6,8 96,6 11,4

Centro-Oriental 140.311 30.261 97,1 17,9 47,3 16,0 96,4 13,2

Oeste 259.135 53.673 96,0 22,5 27,7 7,9 96,5 9,8

Sudoeste 80.941 48.187 96,1 10,0 24,4 9,6 93,8 4,3

Centro-Sul 86.688 47.790 95,1 9,6 31,0 6,5 94,0 7,0

Sudeste 55.865 43.093 93,0 14,8 35,7 15,1 93,5 6,0

Metropolitana de Curitiba 789.622 74.798 96,6 35,4 64,3 37,9 98,8 44,7

PARANÁ 2.212.607 450.430 96,8 19,5 45,9 13,6 97,1 15,6

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Para domicílios urbanos foi considerada a condição de ligados à rede pública e, para domicílios rurais, o uso de fossa séptica.
(2) Lixo coletado ou depositado em caçambas.
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A rede de abastecimento de água em áreas rurais apresenta-se, de modo geral, bastante incipiente.

No entanto, na mesorregião, a abrangência desse serviço é superior à média do Estado para um elevado número

de municípios (27). Este resultado pode estar associado a duas situações particulares. Uma delas é decorrente,

sobretudo, de políticas de abastecimento comunitário,19  e outra está ligada a problemas na atualização de

perímetros urbanos, ou seja, à defasagem na incorporação, ao perímetro, de ocupações de caráter urbano que se

expandem sobre áreas rurais. Essa situação é bastante comum em municípios pressionados pelo crescimento

metropolitano, como Campo Magro, Colombo, Pinhais e Piraquara, que estão entre os que apresentam indicadores

substancialmente mais elevados. Em situação de menor cobertura estavam 8 municípios, para os quais, à exceção

de Itaperuçu, com apenas 1% de cobertura, e de Contenda e Fazenda Rio Grande, com 10% e 12,8%,

respectivamente, a abrangência desse atendimento está pouco abaixo da média estadual (mapa 2.12).

De modo geral, a extensão da rede de abastecimento de água encontra-se em desequilíbrio quando

comparada à de esgotamento sanitário – bem menos extensa –, o que reflete um grave e complexo problema,

não só sob a perspectiva da qualidade da moradia, como também das condições ambientais de modo geral.

A amplitude desse desequilíbrio entre domicílios urbanos é bem menor na mesorregião Metropolitana, onde

96,6% são atendidos por rede de água e 64,3% estão ligados à rede de esgoto, conferindo a ela o patamar de

cobertura mais elevada do Estado.

TABELA 2.13 - PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PERMANENTES URBANOS E RURAIS ATENDIDOS, SEGUNDO CONDIÇÕES DE
SANEAMENTO E SITUAÇÃO COMPARATIVA - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 2000

DOMICÍLIOS ATENDIDOS (%)

Abastecimento de Água
por Rede Geral

Esgotamento Sanitário(1) Lixo Coletado(2)SITUAÇÃO

COMPARATIVA

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

PARANÁ 96,8 19,5 45,9 13,6 97,1 15,6

Mesorregião Metropolitana de Curitiba 96,6 35,4 64,3 37,9 98,8 44,7

Melhor situação 98,8 78,4 78,0 100,0 100,0 90,9

Pior situação 70,3 1,0 0,0 2,0 82,3 0,0

Municípios acima do valor do Paraná 10 27 11 32 16 28

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1)Para domicílios urbanos foi considerada a condição de ligados à rede pública e, para domicílios rurais, o uso de fossa séptica..
(2) Lixo coletado ou depositado em caçambas.

19Desde 1987, o governo estadual vem realizando políticas
de saneamento rural, com recursos internacionais, voltadas

principalmente para o abastecimento de água, em
pequenos municípios.
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A gravidade da questão do saneamento é mais intensa no meio rural, impondo, com premência cada

vez maior, a necessidade de extensão dos serviços de água, lixo e esgoto a essas áreas. As conseqüências do

padrão atual de uso da terra sobre a qualidade das águas tendem a ser agravadas por condições inadequadas de

esgotamento doméstico, com riscos crescentes para a saúde da população. Quando se considera o indicador de

esgotamento sanitário no meio rural, em 2000, a mesorregião Metropolitana ocupava posição comparativamente

mais favorável que as demais, com 37,9% dos domicílios atendidos (ver tabela 2.12), porém a maioria dos

domicílios rurais ainda contava com sistemas de esgotamento sanitário extremamente precários, como fossa

rudimentar, ou despejos em valas, lagos ou rios.

Internamente à mesorregião, observa-se que em 11 municípios a proporção de domicílios urbanos

ligados à rede de esgoto encontrava-se acima da média do Estado (45,9%). Entre estes estão Curitiba, Paranaguá

e vários dos grandes municípios do entorno de Curitiba. No outro extremo encontravam-se 12 municípios para os

quais esse serviço, se existente, era ínfimo, entre eles Almirante Tamandaré, um dos mais populosos e socialmente

carentes da região.

Na área rural, a disponibilidade de esgotamento se apresentava em níveis superiores à média estadual

em 32 dos municípios da região. Em condições opostas encontravam-se Tunas do Paraná, Rio Branco do Sul,

Balsa Nova e Doutor Ulysses, para os quais esse serviço era praticamente inexistente.

O saneamento público se completa com a coleta de lixo, responsável pela redução dos níveis de

poluição urbana e rural. Em 2000, era bastante homogênea a distribuição desse serviço nas áreas urbanas das

mesorregiões, já que poucas tinham mais de 6% da população sem a disponibilidade da coleta. A mesorregião

Metropolitana superava esse patamar, com apenas 1,2% dos domicílios das áreas urbanas não dispondo do

serviço. A disparidade maior encontrava-se nas áreas rurais, onde a sua oferta era bem mais restrita:

aproximadamente 55,0% dos domicílios não usufruíam do serviço.

A coleta do lixo em áreas urbanas dos municípios é um serviço bastante abrangente. Dos 37 municípios,

17 realizavam o serviço em patamar igual ou acima do nível médio estadual (97,1%). Na marca mais próxima à

universalização estavam Curitiba e outros 6 municípos do entorno metropolitano. O conjunto que se encontra em
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situação oposta, muito aquém da média, agrega 7 pequenos municípios com características rurais. Neles, a

proporção de domicílios à margem desse serviço superava os 10%.

Na área rural, em 28 municípios a parcela dos domicílios com lixo coletado era bastante superior à

média estadual, destacando-se Piraquara, Campo Magro, Pinhais e Colombo, nos quais a prestação do serviço é

similar à realizada em áreas urbanas. Em situação desfavorável, praticamente sem o serviço de coleta, cabe

apontar Itaperuçu, Rio Negro, Lapa e Doutor Ulysses, assim como Matinhos, que não oferece coleta rural.

Em resumo, tem-se que nas áreas urbanas da mesorregião a disponibilidade de serviços básicos de

oferta de água e coleta de lixo, que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população, tende a estar

próxima da universalização para a maioria dos municípios. O grande desequilíbrio está na enorme distância

entre os níveis de abastecimento de água e a remoção do esgoto domiciliar, quadro que está presente tanto nos

municípios grandes quanto nos pequenos.

No que tange à oferta dos serviços no meio rural, os níveis de atendimento encontram-se, de modo

geral, em patamares baixos, evidenciando um quadro ainda mais precário das condições de infra-estrutura básica

de saneamento nessas áreas.

Ressalta-se que, ao lado da universalização, o desafio é assegurar a qualidade da água, cada vez mais

comprometida por usos inadequados das áreas de mananciais, demandando avanços, principalmente, no

monitoramento e controle da ocupação e uso do solo urbano e rural e na ampliação dos sistemas de coleta e

tratamento do esgoto e do lixo.

2.4.4 Moradia

Necessidades habitacionais

Um dos mais graves problemas sociais a ser enfrentado em áreas urbanas, notadamente nas

aglomerações metropolitanas, é a precariedade da moradia, assim entendida não apenas a unidade habitacional

em si mas também as condições da infra-estrutura de serviços urbanos a ela vinculados.20

20Com o intuito de dimensionar as carências de moradia
foram estimadas as necessidades habitacionais para os

municípios a partir da base de microdados do Censo
Demográfico de 2000. O conceito de necessidades
habitacionais abrange duas dimensões: o Déficit

Habitacional, correspondendo à necessidade de reposição
total de unidades precárias e ao atendimento da demanda

não solvável nas condições dadas de mercado; e a
Inadequação, que aponta para a necessidade de melhoria

das unidades habitacionais com determinados tipos de
precarização (OBSERVATÓRIO, 2004; IPARDES, 2004).

O déficit habitacional é composto por três elementos que
são exclusivos entre si, podendo portanto serem somados:

domicílios improvisados; coabitação familiar,
compreendendo a convivência de mais de uma família no
mesmo domicílio ou o aluguel de quartos ou cômodos para

moradia de outra família; e coabitação disfarçada, ou seja,
cômodos cedidos ou alugados. As moradias classificadas

como inadequadas são aquelas que necessitam de
melhoramento para que alcancem um padrão mínimo de

habitabilidade, podendo ter problemas relacionados ao
acesso à infra-estrutura ou ao adensamento excessivo.
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A mesorregião Metropolitana de Curitiba concentra um terço dos domicílios particulares permanentes

do Estado e apresenta um déficit habitacional da ordem de 48,4 mil domicílios, correspondendo a 28,6% do déficit

habitacional do Paraná (IPARDES, 2004). Como conseqüência, seu déficit relativo ao total de domicílios é

ligeiramente inferior ao do Estado, respectivamente 5,6% e 6,4% (tabela 2.14).

Do ponto de vista da inadequação habitacional a maior freqüência na região refere-se aos domicílios

com carência de infra-estrutura, ou seja, de alguma de suas modalidades (iluminação, abastecimento de água,

instalação sanitária ou escoadouro e destino do lixo), que somam 94,8 mil. Seguem-se os domicílios com deficiência

no acesso à infra-estrutura, entendida como a existência de infra-estrutura mínima, porém de forma deficiente, como

ocorre em 90,2 mil domicílios da mesorregião Metropolitana. Há ainda os domicílios urbanos com inadequação por

adensamento excessivo, da ordem de 43,4 mil, apresentando densidade superior a 3 moradores por dormitório,

limite considerado suportável. No entanto, estes representam 37% do total de domicílios do Estado com inadequação

por adensamento excessivo, enquanto os domicílios da mesorregião Metropolitana carentes e deficientes em infra-

estrutura representam, respectivamente, 19% e 11% do total de domicílios do Estado com as mesmas inadequações.

TABELA 2.14 - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, DÉFICIT E INADEQUAÇÃO HABITACIONAL SEGUNDO MESORREGIÃO - PARANÁ - 2000

INADEQUAÇÃO HABITACIONAL
DÉFICIT HABITACIONAL

Por infra-estruturaMESORREGIÃO
DOMICÍLIOS

PARTICULARES
PERMANENTES Absoluto Relativo (%) % do Total do Paraná Carência Deficiência

Por adensamento
excessivo

Noroeste 182.195 12.227 6,71 7,25 36.967 103.783 5.350

Centro-Ocidental 96.777 5.676 5,87 3,35 25.506 51.217 3.894

Norte Central 519.326 34.233 6,59 20,22 59.555 223.563 20.355

Norte Pioneiro 154.377 10.834 7,02 6,40 38.441 48.003 6.102

Centro-Oriental 170.572 11.191 6,56 6,61 39.887 41.409 10.188

Oeste 312.808 20.368 6,51 12,03 56.115 151.654 13.815

Sudoeste 129.127 8.970 6,95 5,30 47.200 44.134 3.441

Centro-Sul 134.478 11.275 8,38 6,66 52.800 47.054 7.150

Sudeste 98.958 6.101 6,17 3,60 43.731 19.753 3.860

Metropolitana de Curitiba 864.420 48.350 5,59 28,58 94.756 90.197 43.439

PARANÁ 2.663.037 169.227 6,35 100,00 494.958 820.767 117.595

FONTE: IBGE - Censo Demográfico 2000 - Arquivo dos Microdados



eituras     egionaisL R
69

Metropolitana
de Curitiba

Mesorregião
Geográfica

A distribuição do déficit habitacional pelos municípios que compõem a mesorregião revela que as

maiores taxas do déficit relativo são encontradas em Antonina (9,1%), Contenda (8,5%), assim como em Doutor

Ulysses, Morretes e Paranaguá, onde há um déficit de 8% do total de domicílios (tabela A.2.25 e mapa 2.13). No

entanto, os maiores volumes do déficit habitacional são encontrados em Curitiba (25,1 mil) e municípios vizinhos,

como São José dos Pinhais (3,3 mil), Colombo (2,5 mil), Pinhais (1,8 mil) e Araucária (1,6 mil), além de Paranaguá

(2,8 mil) – mapa 2.14.

É também nesse conjunto de municípios que são constatadas as maiores incidências da inadequação

habitacional, seja no que se refere aos domicílios com carência de infra-estrutura, destacando-se Curitiba

(21,2 mil), Colombo (5,9 mil), São José dos Pinhais (5,6 mil) e Paranaguá (5 mil), seja com relação aos domicílios

com deficiência em sua infra-estrutura, como se verifica em Curitiba (19,4 mil), Almirante Tamandaré (10,7 mil),

Campo Largo (8,1 mil) e São José dos Pinhais (6,3 mil). Destacam-se ainda, no que se refere à inadequação por

adensamento excessivo, a elevada incidência de domicílios em Curitiba (18,6 mil), Colombo (3,7 mil), Paranaguá

(3,3 mil) e São José dos Pinhais (3,2 mil).

Em síntese, a análise revela que o problema da moradia não se restringe ao déficit habitacional em si,

devendo-se levar em conta também a existência de um considerável número de moradias que não são supridas

por desejáveis condições de habitabilidade aos seus moradores, requerendo políticas públicas que atuem em

conjunto e de forma articulada, com vista à melhoria da condição social de parte importante da população,

notadamente em áreas de maior concentração populacional da mesorregião.

Os resultados obtidos com a metodologia adotada contribuem para a superação de entraves em

diferentes ações de políticas públicas. A inadequação articula dois componentes que não são mutuamente

exclusivos, o que pode resultar no estabelecimento de um conjunto de ações públicas destinadas a resgatar as

condições de habitabilidade do domicílio: enquanto o componente inadequação por infra-estrutura requer

intervenções na área de iluminação pública ou saneamento, ou seja, condições adequadas de oferta de água,

escoadouro sanitário e coleta de lixo, o componente adensamento excessivo demanda ações de ampliação ou

reforma nos domicílios.
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Domicílios em aglomerados subnormais e ocupações irregulares

Outra situação particularmente preocupante na discussão relacionada às condições da moradia trata dos

domicílios localizados em aglomerados subnormais.21  Esse tipo de domicílio sintetiza a precariedade nas condições

de moradia, seja pela resultante das condições físicas do imóvel e do seu entorno, seja pela carência ou inadequação

da infra-estrutura e serviços, seja, ainda, pela condição de instabilidade ao morador. Sua distribuição municipal

confirma o processo de desigualdade social presente nos processos de metropolização e reflete concentração espacial

da carência: onde é maior o tamanho da população, maior é a presença de domicílios em aglomerados subnormais.

Cabe destacar que a identificação dos domicílios em aglomerados subnormais representa uma outra

forma de encarar as necessidades habitacionais, desta vez enfocando a irregularidade na propriedade do terreno,

podendo existir domicílios que se enquadram tanto nessa categoria como nas categorias anteriormente analisadas

do déficit ou inadequação habitacional.

Na mesorregião Metropolitana de Curitiba, em 2000, encontravam-se 43.297 domicílios em aglomerados

subnormais, nos quais viviam 170 mil pessoas, e sua maior concentração é verificada no município-pólo e no seu

entorno (tabela A.2.26). De fato, em Curitiba tem-se que 8% do total de domicílios, correspondendo a 37.716

moradias onde vivem aproximadamente 148 mil pessoas, estavam em aglomerados subnormais. Segue-se Colombo,

com 1.675 domicílios, Araucária com 1.291, e Almirante Tamandaré com 1.117, que representavam, respectivamente,

3,4%, 5,2% e 4,8% do total de seus domicílios. Em menor escala observavam-se 770 domicílios (3% do total) em

Campo Largo, 558 em Campo Magro e 170 em Campo do Tenente, sendo que nesses dois últimos chegavam a

representar cerca de 10% do total de domicílios dos respectivos municípios.

Além desses dados do IBGE, uma outra fonte de informação, disponível para o território que compreende

a Região Metropolitana de Curitiba oficialmente institucionalizada,22  permite dimensionar as disfunções associadas

à ocupação irregular do solo urbano e à concentração da pobreza. Trata-se dos levantamentos feitos em campo

pela Comec e pelo Ippuc. O levantamento da Comec abrange toda a RMC e sua última atualização data de 1997.

De acordo com essa informação, havia na RMC um total de 811 áreas ocupadas irregularmente, reunindo 61.712

21Conceituados pelo IBGE como conjunto (favelas e
assemelhados) constituído por unidades habitacionais
(barracos, casas, etc.), ocupando ou tendo ocupado, até

período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou
particular), dispostas, em geral, de forma desordenada e
densa e carentes, em sua maioria, de serviços públicos

essenciais (IBGE, 2002).

22Sobre a institucionalização e gestão da Região
Metropolitana de Curitiba, ver capítulo 6, neste trabalho.
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unidades habitacionais, concentradas em sua maioria (52%) em Curitiba, seguida por Colombo, Almirante Tamandaré

e Piraquara (tabela A.2.27 e mapa 2.15).

As informações fornecidas pelo Ippuc originam-se da Pesquisa sobre Ocupações Irregulares no Município

de Curitiba (IPPUC, 2004b). Nessa pesquisa, o conceito de ocupação irregular adotado é bastante semelhante ao

de aglomerado subnormal utilizado pelo IBGE (2003), embora as metodologias apresentem diferenças quanto ao

critério para seleção das áreas, influindo, portanto, nos resultados, no que diz respeito ao número de unidades

habitacionais: o IBGE considera aglomerado subnormal áreas com 51 unidades ou mais, e o Ippuc considera

como ocupação irregular áreas com 1 unidade ou mais. Segundo o levantamento do Ippuc para 2000, restrito ao

município de Curitiba, as ocupações irregulares23  estendiam-se por aproximadamente 2,3% da área total do

município, ou 10 km². Estavam distribuídas sob os mais variados tipos de riscos: localizadas na faixa de drenagem,

em APAs, em regiões sujeitas a enchentes, em faixas atingidas por linhas de alta tensão e cortadas por ferrovias,

sendo que uma mesma área pode ser atingida por mais de um tipo de risco (ver mapa 2.15).

23Entendidas como áreas de terceiros, sejam elas públicas
ou privadas, bem como aqueles loteamentos promovidos
pelos legítimos proprietários das áreas sem a necessária

observância dos parâmetros urbanísticos e procedimentos
legais estabelecidos pelas leis de parcelamento do solo

6766/70 (federal) e 2460/66 (municipal) (IPPUC, 2004b).
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As possibilidades de inserção no processo produtivo são indiscutivelmente o fator de maior influência

na qualidade de vida da população. Na estrutura do mercado de trabalho estão expressas não só essas possibilidades,

como as indicações da dinâmica produtiva que impulsiona a economia dos municípios.

Nessa perspectiva, a análise do mercado de trabalho na mesorregião Metropolitana de Curitiba será

apresentada em dois níveis. O primeiro abarca a totalidade do mercado de trabalho, compreendendo o conjunto

de pessoas inseridas em ocupações formais/informais ou desempregadas, ou seja, a população economicamente

ativa (PEA). Nesse nível, utilizam-se indicadores de inserção no mercado de trabalho (taxa de atividade), de

desocupação (taxa de desemprego) e de distribuição setorial das ocupações. Esses indicadores foram construídos

a partir de dados do Censo Demográfico do ano 2000, o qual permite a obtenção de informação em nível

municipal/regional.

O segundo momento da análise refere-se apenas ao emprego formal, destacando-se sua evolução no

período recente (1996-2001) e seu perfil setorial. Neste caso, a fonte de informações é a Relação Anual de

Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Embora este tipo de ocupação não reflita

a amplitude do mercado de trabalho, particularmente nos municípios de pequeno porte, sua dinâmica é um bom

indicador da economia regional, permitindo identificar aqueles municípios onde as oportunidades de ocupação

tendem a ser maiores e diversificadas, reforçando a atratividade de determinadas localidades.
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3.1 INDICADORES GERAIS A população economicamente ativa (PEA) na mesorregião Metropolitana de Curitiba, em 2000, era

composta por 1,5 milhão de pessoas, o que representa 32% da PEA paranaense. De cada 100 pessoas de 10

anos ou mais de idade, aproximadamente 61 estavam inseridas no mercado de trabalho regional, uma taxa de

atividade24  próxima da média estadual (tabela 3.1). Curitiba e os oito municípios limítrofes25  concentravam a

maior parcela da PEA na mesorregião, respectivamente 55% e 27% do total.

A mesorregião apresentava, em 2000, a maior taxa de desemprego (14,7%) entre as dez mesorregiões

do Estado. Na mesorregião Metropolitana de Curitiba, aproximadamente 222 mil pessoas participavam da PEA na

condição de desempregadas.26  Em 15 municípios, entre os 37 da mesorregião, a taxa de desemprego superava

15%; entre os 10 mais populosos, com 50 mil ou mais habitantes, apenas Campo Largo, Curitiba e Paranaguá

tinham taxas inferiores a 15%, porém próximas deste nível (tabela A.3.1). Curitiba, São José dos Pinhais e

Colombo apresentavam os maiores contingentes de desempregados, respectivamente 117 mil, 16 mil e 14 mil

pessoas. O conjunto de municípios da porção litorânea possuía cerca de 15 mil pessoas nessa condição.

24A taxa de atividade indica o percentual da
população de 10 anos e mais de idade inserida no
mercado de trabalho (ocupados ou desempregados)
em relação ao total de pessoas desse grupo etário.

25Esta agregação considera os municípios:
Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo,

Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande,
Pinhais e São José dos Pinhais.

26O número de desempregados (tabelas 3.1 e A.3.1)
é obtido pela diferença entre a população

economicamente ativa e os ocupados.

TABELA 3.1 - POPULAÇÃO EM IDADE E ECONOMICAMENTE ATIVA, OCUPADA, TAXAS DE ATIVIDADE E DE DESEMPREGO E DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS
OCUPADOS, SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - 2000

DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPADOS (%)
MESORREGIÃO

POPULAÇÃO
EM IDADE

ATIVA

POPULAÇÃO
ECONOMICAMENTE

ATIVA
OCUPADOS

TAXA DE
ATIVIDADE

(%)

TAXA DE
DESEMPREGO

(%) Agropecuária Indústria Comércio Serviços

Noroeste 527.781 314.754 281.098 59,6 10,7 30,9 21,3 14,8 32,4
Centro-Ocidental 282.082 157.883 136.180 56,0 13,7 33,0 15,4 16,4 34,7

Norte Central 1.513.231 922.872 808.455 61,0 12,4 16,3 24,5 18,3 40,0

Norte Pioneiro 447.958 257.485 226.805 57,5 11,9 36,6 17,3 13,2 32,6

Centro-Oriental 494.393 264.945 227.658 53,6 14,1 18,9 24,9 16,1 37,7

Oeste 915.922 567.557 494.716 62,0 12,8 20,8 18,8 19,9 38,6

Sudoeste 381.378 243.085 222.635 63,7 8,4 42,1 17,3 13,1 26,9

Centro-Sul 410.917 237.758 210.358 57,9 11,5 38,6 19,3 12,7 28,6

Sudeste 299.730 176.666 160.854 58,9 9,0 47,1 19,1 9,9 23,0

Metropolitana de Curitiba 2.480.048 1.508.845 1.286.980 60,8 14,7 5,5 25,5 19,0 48,0

PARANÁ 7.753.440 4.651.832 4.055.739 60,0 12,8 20,1 22,3 17,1 39,1

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.



eituras     egionaisL R
77

Metropolitana
de Curitiba

Mesorregião
Geográfica

Embora apenas 5,5% das pessoas ocupadas trabalhassem em atividades agropecuárias (gráfico 3.1), o

número de envolvidos (71 mil) é expressivo; ele é bem superior ao verificado nas mesorregiões Centro-Oriental

(43 mil) e Centro-Ocidental (45 mil), nas quais as atividades agrícolas são mais importantes para a estrutura do

mercado de trabalho. No interior da mesorregião, estas pessoas estavam assim distribuídas: 8 mil no litoral; 21 mil

no aglomerado formado por Curitiba e municípios limítrofes; 26 mil e 16 mil, respectivamente, nas porções ao sul

e ao norte/leste desse aglomerado.

Os três segmentos da indústria – extrativa, de transformação e construção civil – representavam 25,5%

dos ocupados, sendo 16 pontos percentuais devidos à indústria de transformação (aproximadamente 205 mil

pessoas). Curitiba e municípios limítrofes concentravam 87% das pessoas que, na mesorregião, trabalham nesta

indústria (54% no pólo e 33% nos municípios do entorno). A participação da construção civil (8,7%) era a mais

elevada entre as mesorregiões paranaenses (tabela A.3.2).

A Metropolitana de Curitiba é a mesorregião onde o setor de serviços apresentava maior participação

(48%) no total da ocupação regional (ver tabela 3.1). Cerca de 618 mil pessoas trabalhavam no setor, sendo 45%

GRÁFICO 3.1 - OCUPADOS POR SEÇÃO DE ATIVIDADE - MESORREGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2000

Agropecuária

Alojamento e alimentação

Atividades financeiras, imobiliárias e outras Atividades mal definidas

Administração pública, defesa e seguridade social Serviços domésticos

Serviços de saúde, educação e outros

Indústria Construção civil

Transporte, armazenagem e comunicação

Comércio e reparação

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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em serviços de apoio à atividade produtiva (intermediação financeira, apoio a empresas, transporte, armazenagem,

comunicação, alojamento e alimentação), 31% em serviços predominantemente públicos (administração pública,

educação, saúde e serviços sociais) e o restante em serviços pessoais e domésticos. Nestes três segmentos, ocorre

o mesmo nível de concentração verificado para a indústria, diferenciando-se a situação do município de Curitiba,

que concentrava 64% das pessoas nos serviços de apoio às atividades produtivas, 66% nos serviços

predominantemente públicos e 51% nos serviços pessoais e domésticos.

Em 9 municípios a agropecuária ocupava 40% ou mais da mão-de-obra, sendo que em 6 deles

(Doutor Ulysses, Cerro Azul, Contenda, Quitandinha, Agudos do Sul e Tijucas do Sul) nenhum outro setor aparecia

com destaque (mapa 3.1). Já em Guaraqueçaba e Adrianópolis nota-se maior presença das atividades do setor de

serviços, e, em Piên, a participação importante da indústria. Lapa e Mandirituba conjugavam também uma

participação importante da agropecuária e serviços no conjunto da ocupação (ver tabela A.3.1). Todos esses

municípios, com exceção da Lapa, têm menos de 20 mil habitantes.

Outro conjunto é formado por 11 municípios nos quais o emprego industrial, junto com os serviços,

têm participação relevante. A maioria desses municípios encontra-se na aglomeração metropolitana, com exceção

de Rio Negro.

Há outro grupo formado por municípios onde a participação dos serviços na ocupação é mais elevada,

representando 40% ou mais do total. Ele reúne Curitiba, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Piraquara

e os municípios do litoral, com exceção de Guaraqueçaba. Dada a forte heterogeneidade do setor de serviços, há

que se considerar que as ocupações relacionadas a este setor, nesses municípios, devem ser bastante diferenciadas,

com um viés para as ocupações mais qualificadas nos maiores centros (Curitiba e Paranaguá).

Uma última categoria, que expressa participação equilibrada da agropecuária, serviços e indústria,

envolve os municípios de Rio Branco do Sul, Porto Amazonas e Campo do Tenente.

Cabe ressaltar que o mercado de trabalho da mesorregião Metropolitana de Curitiba, em particular o

conjunto de municípios formado por Curitiba e seu entorno, apresenta-se bastante integrado. Essa integração se

expressa na movimentação pendular de pessoas entre os diversos municípios.
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Em 2000, segundo o Censo Demográfico, 203 mil pessoas residentes na mesorregião, com idade de

15 anos ou mais, dirigiam-se para outro município, diferente do de residência, para trabalhar ou estudar. Desse

total, 186 mil pessoas movimentavam-se entre os municípios da própria mesorregião.

Do movimento intramesorregional, 83,5% representa o deslocamento de pessoas com fim específico

de trabalho, 6,2% são deslocamentos para estudo, e outros 10,3% são realizados por pessoas que trabalham e/

ou estudam no município de destino.

Curitiba é o principal pólo receptor desses fluxos, recebendo cerca de 146 mil pessoas (72% dos

deslocamentos intramesorregionais). Almirante Tamandaré, Colombo, Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais e

Fazenda Rio Grande constituem os principais municípios de origem dos fluxos para Curitiba, todos com mais de

10 mil pessoas.

Além de ser o principal receptor, Curitiba apresenta importante movimento de saída, com 18 mil pessoas

dirigindo-se a outros municípios da mesorregião para trabalhar e/ou estudar. O fluxo oriundo do litoral é pequeno

(3 mil pessoas), mas chama atenção pela participação de Curitiba como destino dos deslocamentos (39%).
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A mesorregião Metropolitana de Curitiba apresentou, no período 1996-2001, incremento de 105,5 mil

postos de trabalho. Em termos absolutos foi o maior incremento verificado entre as dez mesorregiões paranaenses.

Entretanto, o aumento relativo foi de apenas 15,4%, expressando menor dinamismo do mercado de trabalho

comparativamente à média estadual (20,1%) e ao desempenho de outras sete mesorregiões (tabela 3.2). Em

2001, a mesorregião contava com 789 mil postos de trabalho formal, participando com 45,8% desse tipo de

ocupação no Estado. Tal nível de emprego formal coloca a Metropolitana de Curitiba como a mesorregião com o

maior grau de formalização das relações de trabalho.

Esse tipo de emprego apresenta, internamente à mesorregião, nível de concentração ainda maior do

que o verificado para a ocupação total. Curitiba detinha 73% do emprego formal regional, e os outros oito

municípios limítrofes reuniam 16% do total.

3.2 EMPREGO FORMAL: PERFIL
E EVOLUÇÃO RECENTE

TABELA 3.2 - EMPREGO FORMAL SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - 1996/2001

EMPREGADOS

Variação Distribuição (%)MESORREGIÃO
1996 2001

Abs. % 1996 2001

Noroeste 64.182 82.907 18.725 29,2 4,5 4,8

Centro-Ocidental 34.819 39.648 4.829 13,9 2,4 2,3

Norte Central 267.895 331.493 63.598 23,7 18,7 19,3

Norte Pioneiro 57.113 65.029 7.916 13,9 4,0 3,8

Centro-Oriental 82.769 97.868 15.099 18,2 5,8 5,7

Oeste 126.612 166.049 39.437 31,1 8,8 9,6

Sudoeste(1) 42.144 52.543 10.399 24,7 2,9 3,1

Centro-Sul 44.577 56.147 11.570 26,0 3,1 3,3

Sudeste 30.532 40.969 10.437 34,2 2,1 2,4

Metropolitana de Curitiba 683.447 789.003 105.556 15,4 47,7 45,8

PARANÁ 1.434.090 1.721.656 287.566 20,1 100,0 100,0

FONTE: MTE-RAIS
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Por inconsistência com dados populacionais e série Rais, foram excluídos 10.973 postos de trabalho de Nova Prata do Iguaçu,

em 1996, classificados no subsetor instituições financeiras.
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Em termos setoriais, o incremento recente do emprego formal dependeu basicamente do desempenho

do setor de serviços, que gerou 65 em cada 100 postos adicionados no período 1996-2001, totalizando 68,4 mil

novos postos de trabalho, em particular nos subsetores administrativo, técnico e profissional, transporte e comunicação

e alojamento e alimentação. Destacaram-se, ainda, o comércio varejista e a indústria de material de transporte,

com respectivamente 24,1 mil e 12,6 mil postos de trabalho (tabela 3.3).

TABELA 3.3 - EMPREGO FORMAL SEGUNDO SUBSETORES DE ATIVIDADE - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 1996/2001

FONTE: MTE-RAIS
NOTAS: Dados trabalhados pelo IPARDES.

A indústria de transformação engloba os setores de atividade: minerais não-metálicos; indústria metalúrgica; indústria mecânica; material elétrico e de comunicação;
material de transporte; madeiraemobiliário; papel egráfica; borracha, fumoecouro; indústriaquímica; indústria têxtil; indústriadecalçados; e alimentos ebebidas.

EMPREGADOS

Variação Distribuição (%)SUBSETOR DE ATIVIDADE
1996 2001

Abs. % 1996 2001

Part. no total setorial do
Estado em 2001 (%)

Extrativa mineral 1.762 2.546 784 44,5 0,3 0,3 54,6

Minerais não-metálicos 9.284 10.133 849 9,1 1,4 1,3 55,3

Indústria metalúrgica 9.795 11.697 1.902 19,4 1,4 1,5 49,8

Indústria mecânica 13.978 12.988 -990 -7,1 2,0 1,6 62,6

Material elétrico e de comunicação 6.487 7.310 823 12,7 0,9 0,9 67,7

Material de transporte 5.045 17.690 12.645 250,6 0,7 2,2 83,4

Madeira e mobiliário 15.773 15.625 -148 -0,9 2,3 2,0 22,6

Papel e gráfica 9.800 11.777 1.977 20,2 1,4 1,5 43,9

Borracha, fumo e couro 6.509 6.622 113 1,7 1,0 0,8 51,2

Indústria química 14.416 16.900 2.484 17,2 2,1 2,1 58,8

Indústria têxtil 4.922 4.943 21 0,4 0,7 0,6 9,7

Indústria de calçados 270 203 -67 -24,8 0,0 0,0 14,2

Alimentos e bebidas 18.557 19.547 990 5,3 2,7 2,5 22,1

Serviços de utilidade pública 15.623 12.776 -2.847 -18,2 2,3 1,6 77,7

Construção civil 38.049 33.472 -4.577 -12,0 5,6 4,2 52,8

Comércio varejista 79.179 103.278 24.099 30,4 11,6 13,1 39,8

Comércio atacadista 18.426 19.037 611 3,3 2,7 2,4 39,4

Instituições financeiras 28.212 18.546 -9.666 -34,3 4,1 2,4 57,3

Administrativo, técnico e profissional 56.690 90.594 33.904 59,8 8,3 11,5 66,7

Transporte e comunicação 47.134 52.393 5.259 11,2 6,9 6,6 57,7

Alojamento e alimentação 57.770 87.079 29.309 50,7 8,5 11,0 51,2

Medicina, odontologia e veterinária 19.385 25.231 5.846 30,2 2,8 3,2 46,7

Ensino 18.960 25.401 6.441 34,0 2,8 3,2 39,7

Administração pública 180.520 177.834 -2.686 -1,5 26,4 22,5 54,7

Agricultura 5.663 5.381 -282 -5,0 0,8 0,7 6,4

Outros/ignorado 1.238 0 -1.238 -100,0 0,2 0,0 0,0

MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 683.447 789.003 105.556 15,4 100,0 100,0 45,8
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Por outro lado, houve redução acentuada de emprego formal nos subsetores da construção civil, serviços

de utilidade pública, instituições financeiras e administração pública, com fechamento de quase 20 mil postos de

trabalho. No caso das instituições financeiras, a redução atingiu 1/3 do estoque existente em 1996. Este é um aspecto

que diferencia a Metropolitana de Curitiba das outras mesorregiões que tiveram incremento relativo do emprego

formal abaixo da média estadual (Centro-Ocidental e Norte Pioneiro), pois a Metropolitana concentrou os impactos

negativos, sobre o emprego, dos processos de reestruturação e privatização ocorridos no Estado nos anos 90.

A indústria de transformação possuía cerca de 135 mil empregos e contribuiu, em 2001, com

aproximadamente 17% do emprego formal regional. Esse contingente encontra-se relativamente distribuído entre os

vários subsetores da indústria, com destaque para alguns que contam com mais de 15 mil postos de trabalho:

material de transporte, madeira e mobiliário, química e alimentos e bebidas. No setor de serviços, que englobava 60%

do emprego formal regional, em 2001, destaca-se a participação da administração pública, com 178 mil empregos

(22% do total). Com  estoque de mais de 100 mil postos de trabalho aparecia, ainda, o comércio varejista.

Na maioria dos subsetores de atividade a participação da mesorregião Metropolitana de Curitiba, no total

do emprego formal no Paraná, é superior a 50%, sendo mais acentuada nas indústrias mecânica, material elétrico e

de comunicação, material de transporte, serviços de utilidade pública e serviços administrativo, técnico e profissional.

O aumento do emprego formal, verificado no período 1996/2001, concentrou-se nos municípios mais

populosos (tabelas 3.4 e A.3.3). Este fato expressa uma relativa redistribuição do emprego na mesorregião, já que

fundamentalmente cirscunscrita a Curitiba e adjacências. Embora a  participação de Curitiba no total do emprego

formal tenha sofrido redução, o que se observa é um espraiamento para o seu entorno, com os municípios de

Araucária, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais apresentando os maiores incrementos no período (acima de

5 mil postos de trabalho). Assim, 75% do incremento mesorregional ocorreu nessa área.

Chama a atenção, também, o elevado incremento verificado em Quatro Barras, que respondeu pela

metade do acréscimo verificado entre os municípios menos populosos (menos de 20 mil habitantes). Como este

aumento está concentrado em serviços administrativos, técnicos e profissionais, pode-se supor que, na realidade,

apenas o registro das empresas se dá neste município, mas a base de atuação desses profissionais estende-se à

aglomeração metropolitana, em particular seu pólo.
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Em termos da evolução setorial, o crescimento do emprego na indústria de transformação foi mais

expressivo em São José dos Pinhais, Curitiba, Araucária e Pinhais (acima de 1,5 mil postos de trabalho). Nesses

municípios se concentrou mais da metade do aumento deste tipo de emprego na mesorregião, mostrando que foi

na área limítrofe a Curitiba que o emprego industrial teve maior peso no aumento do emprego formal. Nesses

municípios concentrou-se, também, a maior parcela dos novos empregos na administração pública e educação.

Os serviços ligados à produção (financeiros, administrativos, técnicos e profissionais, transporte,

comunicação, alojamento e alimentação) representaram a maioria dos novos postos de trabalho em Curitiba, no

litoral e nas porções ao sul e ao norte/leste da aglomeração metropolitana. O comércio teve maior expressão no

aumento verificado em Curitiba e municípios do entorno.

Em termos da estrutura setorial municipal, em 2001, a agricultura representava mais de 15% do

emprego formal em Campo do Tenente, Doutor Ulysses e Porto Amazonas. A participação da administração

pública superava ou era próxima a 30% em 9 municípios, refletindo a baixa formalização das atividades privadas.

A maioria desses municípios não tinha mais de 20 mil habitantes.

Em relação à indústria, cabe citar a distribuição municipal do emprego nos subsetores mais importantes.

A principal indústria regional quanto ao emprego formal, alimentação e bebida, com 19,5 mil postos de trabalho

TABELA 3.4 - EMPREGO FORMAL SEGUNDO CLASSES DE MUNICÍPIO - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 1996/2001

EMPREGADOS

Variação Distribuição (%)CLASSE DE MUNICÍPIO
1996 2001

Abs. % 1996 2001

Menos de 20 mil habitantes 17.614 34.407 16.793 95,3 2,6 4,4

20 mil a menos de 50 mil habitantes 21.152 26.951 5.799 27,4 3,1 3,4

50 mil e mais habitantes 108.774 154.873 46.099 42,4 15,9 19,6

Mais de 1,5 milhão de habitantes(1)
535.907 572.772 36.865 6,9 78,4 72,6

MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 683.447 789.003 105.556 15,4 100,0 100,0

FONTES: MTE-RAIS, IBGE - Censo Demográfico

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) Refere-se exclusivamente ao município de Curitiba.
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na região, registrou mais de 200 empregos em 10 dos 37 municípios, com os maiores estoques localizados em

Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais (tabelas 3.5 e A.3.4).

A indústria de material de transporte, com 17,7 mil postos de trabalho na região,  aparece em 7 municípios

gerando 200 ou mais empregos formais, concentrando-se, porém, em Curitiba e São José dos Pinhais. Entre os demais

segmentos da indústria, o de madeira e mobiliário se destaca por ser menos concentrado espacialmente.

TABELA 3.5 - NÚMERO DE EMPREGOS SEGUNDO MUNICÍPIOS COM MAIS DE 200 POSTOS DE TRABALHO EM SUBSETORES SELECIONADOS DA
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2001

MUNICÍPIO
MINERAIS NÃO-

METÁLICOS
METALÚRGICA MECÂNICA

MATERIAL DE
TRANSPORTE

MADEIRA E
MOBILIÁRIO

PAPEL E
GRÁFICA

QUÍMICA
ALIMENTOS
E BEBIDAS

Menos de 20 mil habitantes

Balsa Nova 246 - - - - - - -

Contenda - - - - 213 - - -

Mandirituba - - - - 391 - - 316

Piên - - - - 826 - - -

Quatro Barras - - - 633 290 - 626 -

Tunas do Paraná - - - - 223 - - -

20 mil a menos de 50 mil habitantes

Campina Grande do Sul - - - - - - 258 -

Lapa - - - - 290 - - 1.071

Rio Branco do Sul 910 - - - - - - -

Rio Negro - - - - 1.161 - - -

50 mil e mais habitantes

Almirante Tamandaré 799 - - - - - 202 259

Araucária 299 1.775 843 367 899 808 1.366 2.061

Campo Largo 2.880 494 - - 636 463 239 882

Colombo 1.192 841 719 221 835 - 794 746

Curitiba 1.920 4.703 8.101 13.028 5.520 8.917 6.259 9.746

Fazenda Rio Grande - - - - 809 - - -

Paranaguá - - - - - - 863 1.116

Pinhais 266 1.118 938 546 659 513 1.878 628

Piraquara - - - - - - 203 -

São José dos Pinhais 909 1.654 1.765 2.151 1.739 359 3.642 1.805

FONTE: MTE-RAIS

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Sintetizando as informações apresentadas, pode-se destacar alguns elementos que particularizam a

estrutura e a dinâmica recente do mercado de trabalho da mesorregião Metropolitana de Curitiba.  É a mesorregião

do Estado com menor participação da agropecuária no total das ocupações, porém esta atividade envolve um

número de pessoas relativamente grande, comparativamente aos contingentes observados em algumas regiões

do Paraná.

Trata-se da mesorregião onde se registra a maior participação do setor de serviços no total da ocupação,

sendo esse o principal responsável pelo incremento do emprego formal no período recente. Porém, mesmo com

a recente transferência de empregos industriais para o interior do Estado, a mesorregião mantém a maior concentração

deste tipo de emprego, em particular nos segmentos mais modernos da indústria.

Entre as mesorregiões paranaenses, foi a que apresentou a maior taxa de desemprego e uma das

menores no que se refere à evolução do emprego formal. Em relação a estes aspectos, há que se considerar que

o seu mercado de trabalho é o que mais sofre a pressão associada ao incremento populacional, num contexto de

baixo crescimento econômico que afeta, principalmente, as áreas metropolitanas,  e a que apresenta sinais

evidentes dos efeitos negativos, sobre o emprego, dos processos de reestruturação e privatização, marcadamente

em alguns segmentos produtivos que tendem a se concentrar nas grandes aglomerações urbanas.



Dimensão Econômica
4
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4.1 AGROPECUÁRIA REGIONAL 4.1.1 Características da Estrutura Produtiva

No contexto da agropecuária paranaense, a mesorregião Metropolitana de Curitiba apresenta grandes

especificidades. A mais evidente relaciona-se a uma zona rural premida pela metrópole e para ela voltada. Deve-se

destacar também o litoral paranaense e o Vale do Ribeira, por apresentarem, do ponto de vista agropecuário,

limites e possibilidades bem demarcados. Dessa forma, pode-se dizer que a agricultura da mesorregião é caracterizada

por processos distintos de ocupação e uso do solo.

Essas especificidades se dão tanto pelos aspectos físicos – solo, relevo e clima – quanto pelos históricos.

A mineração do ouro determinou a ocupação do Paraná, a partir do litoral, adentrando a região centrada pelo

município de Curitiba, que teve sua ocupação determinada pela criação de arraiais de mineradores. A partir da

primeira metade do século XIX, Curitiba recebeu levas de migrantes das mais diferentes nacionalidades, o que

influenciou, decisivamente, a sua formação econômica e cultural. A porção correspondente ao Vale do Ribeira teve

a história de sua ocupação ligada diretamente à agricultura. Por determinação imperial, foi criada a colônia

Açungui, na região de Cerro Azul, ocupando uma área de 59.681,4 hectares, divididos em 400 lotes, distribuídos

a imigrantes alemães, ingleses, franceses, suíços e italianos. Apesar da projeção que a colônia atingiu, no final do

século XIX, a região se ressentiu do isolamento, tendo em vista o difícil acesso à capital. Isso foi e ainda é fator

limitante ao crescimento econômico da região.

A agricultura praticada na região de Curitiba e entorno é determinada pelas condições naturais de

solo, relevo, disponibilidade de água e pelo já mencionado processo de ocupação. Porém, é a proximidade a

Curitiba o principal condicionante de uma dinâmica própria ao processo produtivo da agropecuária na mesorregião,

uma vez que o abastecimento desse centro incentiva a produção de alimentos.27  Nesse sentido, mais recentemente,

tem havido expansão da agricultura orgânica, floricultura, especiarias e ervas medicinais.

27Nascimento (1999), analisando a agricultura
praticada na região, observa que a produção se distribui

no entorno do núcleo urbano em três grandes círculos.
Na proximidade inicial, concentra-se a produção de

hortaliças, garantindo à região a terceira maior
concentração de produção deste alimento no Brasil. A

região intermediária caracteriza-se pelo registro da
ocorrência de solos mais profundos e de relevo mais
suave, com uma distância maior do núcleo urbano.

Registra-se nela a produção de milho, feijão e batata. No
círculo mais distante, onde o relevo é mais movimentado,

com solos mais rasos, a produção das florestas,
principalmente a bracatinga e o pinus, é a principal

atividade econômica.
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Em um processo mais recente, nas áreas rurais dos municípios da aglomeração metropolitana de

Curitiba, vem se consolidando uma estrutura de serviços vinculada ao espaço rural, o que tem sido caracterizado

como novas funções do rural28  (hotelaria, restaurantes, lazer).

Na faixa contínua do litoral convivem vários tipos de  produção (LIMA e NEGRELLE, 1998). Uma agricultura

tradicional, não diversificada, voltada à subsistência via culturas alimentares ou extrativismo, sem participação no

mercado, ocorre principalmente nas áreas de serra, nas ilhas e nas bacias hidrográficas onde predominam os solos

de mangue. No litoral norte mantém-se uma agricultura tradicional, com grande dependência do extrativismo de

palmito e tendência de transformação com a entrada do búfalo, do gengibre e da olericultura. No litoral sul

observa-se uma agricultura tecnificada produtiva, visando prioritariamente ao mercado. Na porção central litorânea,

com ênfase no município de Morretes, observa-se um modelo tecnológico em transformação, no qual coexistem a

agricultura tradicional, de baixa produtividade, e sistemas de produção tecnificados com vistas ao mercado.

A conformação física do Vale do Ribeira determina, em grande parte, a atividade agropecuária local.

O solo dobrado dificulta ou mesmo impede a adoção de um padrão tecnológico baseado na mecanização,

favorecendo atividades permanentes, que pouco mobilizam o solo, como a fruticultura.

Essas considerações iniciais buscam destacar as principais particularidades da mesorregião Metropolitana

de Curitiba: em termos agropecuários – deve-se insistir nessa realidade – ela é, em comparação com as outras

mesorregiões do Estado, aquela que guarda a maior diversidade interna.

O resultado dos processos contraditórios que marcaram a agropecuária paranaense, no período 1985-

1995, sintetizado na redução absoluta de área e na diminuição do número de estabelecimentos, faz-se presente,

também, na mesorregião analisada.

A expressiva redução de 36,9% da área total ocupada pela agropecuária, entre 1985 e 1995, está

vinculada à diminuição de 12.239 estabelecimentos (33,3% do total). Na mesorregião, os fatos que determinaram

essa redução de estabelecimentos se deram principalmente em função das áreas requeridas pela expansão

urbana, pela criação de unidades ambientais, e também pela dinâmica concentradora, característica da atual

etapa de desenvolvimento da agricultura paranaense. Observa-se que, para a mesorregião, a perda de área tem

28Sobre as novas funções do rural, consultar,
por exemplo, Abramovay (2000); Perez e

Caballero (2003); e Silva (2001).
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importância relativa maior do que a perda do número de estabelecimentos, quando se comparam os dois últimos

resultados censitários.

Nesse sentido, pode-se dizer que a mesorregião contribuiu, decisivamente, na diminuição da área total

ocupada pelos estabelecimentos agropecuários do Estado. A perda estadual foi da ordem de 752.232 hectares,

dos quais a região metropolitana de Curitiba participa com 511.537 hectares, o equivalente a 68% do total. Os

dados mostram ainda que o estrato de área superior a 500 hectares foi aquele que apresentou a maior perda,

54,4% de sua área.

O índice de Gini revela uma forte concentração de terras na mesorregião, com resultado de 0,771,

bem superior à média estadual de 0,752 (tabela 4.1).

Adotando a classificação socioeconômica29  estabelecida a partir dos estratos de área, observa-se que

na mesorregião Metropolitana de Curitiba a redução do número de estabelecimentos incidiu majoritariamente

nos estratos com menos de 100 hectares, ou seja, entre os agricultores familiares e, principalmente, nos estratos

inferiores,30  comportamento este verificável para o total do Paraná, revelando a face da concentração fundiária.

TABELA 4.1 -
PARANÁ - 1995
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE TERRAS, SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E

MESORREGIÃO ÍNDICE DE GINI(1)

Noroeste 0,781

Centro-Ocidental 0,733

Norte Central 0,731

Norte Pioneiro 0,743

Centro-Oriental 0,796

Oeste 0,676

Sudoeste 0,582

Centro-Sul 0,796

Sudeste 0,686

Metropolitana de Curitiba 0,771

PARANÁ 0,752

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) O Índice de Gini, calculado a partir do CensoAgropecuário 1995/1996, inclui proprietários e não-proprietários.

Considera-se que entre 0,5 e 0,7 a concentração é forte e entre 0,7 e 0,9 é muito forte.

29Para fins de classificação socioeconômica considera-se
que os estabelecimentos com até 50 hectares, pela

predominância do trabalho familiar, constituem a categoria
de agricultores familiares. Os estabelecimentos com área

superior a 100 hectares, devido à predominância de
trabalho contratado, foram classificados como agricultores
empresariais. O estrato de 50 a 100 hectares, pelo critério
das relações de produção predominantes, enquadra-se na
categoria de agricultores familiares. Contudo, pelas suas

características produtivas aproxima-se dos empresários,
constituindo, por isso, um estrato de transição. Porém, no
presente trabalho, está sendo agrupado na categoria de

agricultores familiares.

30Estudos recentes do Ipardes (2002) evidenciam a
fragilidade estrutural da agricultura familiar do Estado.
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Os agricultores familiares com menos de 50 hectares de área total respondiam por 89% do número de

estabelecimentos e 31% da área (tabela 4.2). Os empresários rurais (estabelecimentos entre 100 e 500 hectares

de área total), com 4,3% dos estabelecimentos, detinham 25,0% da área. Os estabelecimentos situados no estrato

de 50 a 100 hectares, classificados como de transição, respondiam por 5,9% dos estabelecimentos e por 11,6%

da área. Os maiores estabelecimentos, acima de 500 hectares, representavam 0,8% do número de estabelecimentos

e 32,4% da área recenseada da região.

A estrutura fundiária da região revela as diferenças que existem entre as categorias de agricultores

familiares e de empresários rurais. A primeira categoria respondia por 94,8% dos estabelecimentos e ocupava

42,6% da área total. Os estratos superiores a 100 hectares eram responsáveis por 5,1% dos estabelecimentos e

ocupavam mais da metade da área total, 57,4%.

Os estabelecimentos rurais da mesorregião Metropolitana de Curitiba, em 1995, ocupavam 91.686

pessoas (tabela 4.3). Observando a distribuição dos ocupados por categoria, verifica-se que os membros da família

eram responsáveis por 79,6%; os empregados permanentes por 7%; e os empregados temporários por 11,4% das

TABELA 4.2 -
MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 1995
DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA, SEGUNDO ESTRATOS DE ÁREA -

DISTRIBUIÇÃO (%)

Mesorregião Metropolitana de Curitiba Paraná
ESTRATO DE ÁREA

(ha)
Estabelecimento Área(1) Estabelecimento Área(1)

0 -| 10 50,3 6,5 41,8 5,0

10 -| 20 19,8 8,1 23,2 7,7

20 -| 50 18,8 16,4 20,9 15,0

50 -| 100 5,9 11,6 6,8 11,1

100 -| 200 2,6 10,3 3,6 11,8

200 -| 500 1,7 14,7 2,5 17,9

500 e mais 0,8 32,4 1,1 31,4

TOTAL (Abs.) 24.493 876.073 369.875 15.946.632

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Inclusive terras inaproveitáveis.
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ocupações na região (tabela A.4.1). É preciso não perder de vista que o conjunto dos trabalhadores assalariados

representava 18,4% do pessoal ocupado da mesorregião. É na agricultura familiar que a ocupação rural torna-se

fundamental e, portanto, são os movimentos que essa categoria experimenta que fortalecem ou enfraquecem o

êxodo rural, agudizando mais ou menos os conflitos a ele relacionados, tanto no campo quanto nas cidades.

Em relação a 1985, observa-se que houve uma redução de 35,7% no número de pessoas ocupadas.

Essa perda concentrou-se, principalmente, na categoria familiar, com menos 34,5% – reflexo direto da redução do

número de estabelecimentos –, e na categoria denominada empregados temporários, com menos 49,8%, expressão

do aumento da produtividade do trabalho agrícola, bem como das alterações que o progresso técnico imprime nas

relações de trabalho (ver tabela 4.3).

A análise do pessoal ocupado por estrato de área enfatiza a importância da força de trabalho familiar na

região, mesmo nos estabelecimentos com maior área, pois nos estratos entre 100 a 200 hectares a mão-de-obra de

familiares representava 49,5%, e no estrato entre 200 até 500 hectares essa categoria representava 30,1%.

A variação percentual negativa dos empregados permanentes (-13,5%), relativamente menos expressiva,

leva a que se considere a relação entre o capital aplicado na produção (máquinas e equipamentos) e trabalhadores

com maior qualificação e treinamento. Observando a variação da ocupação no período 1985/1995, os dados

mostram que a região teve uma perda maior do que a do Estado, na categoria familiar.

TABELA 4.3 - PESSOAL OCUPADO NA AGROPECUÁRIA, SEGUNDO A CATEGORIA DE OCUPAÇÃO - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E
PARANÁ - 1985 E 1995

MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA PARANÁ
CATEGORIA DE OCUPAÇÃO

1985 1995 Variação (%) 1985 1995 Variação (%)

Familiares 111.514 73.023 -34,5 1.374.983 983.329 -28,5

Empregados Permanentes 7.386 6.390 -13,5 167.798 143.124 -14,7

Empregados Temporários 20.828 10.455 -49,8 254.404 118.699 -53,3

Outros 2.816 1.818 -35,4 57.878 42.480 -26,6

TOTAL 142.544 91.686 -35,7 1.855.063 1.287.632 -30,6

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Na condição de posse, a proporção de proprietários e de não-proprietários nesta mesorregião estava

próxima às médias apresentadas para o Estado em 1995. Essa proporcionalidade se dá tanto no número de

estabelecimentos quanto na área (tabela 4.4). Cabe ressaltar que, em função das características do desenvolvimento

da agricultura no Brasil, a propriedade da terra exerce um papel fundamental tanto como instrumento de poder

e controle social, quanto por significar a principal forma de garantia para o acesso a mecanismos de financiamento.

Nesse contexto, a existência de 20,2% de agricultores familiares não-proprietários, que não apresentavam condições

para acessar as linhas de financiamento e políticas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar (Pronaf), que deveriam estar respondendo às demandas dessa população, é um fato que exige consideração

pelo poder público.

Os dados desagregados por estrato de área demonstram que os maiores contingentes de não-proprietários

estavam entre os agricultores familiares situados nos menores estratos. Dessa forma, observa-se que, entre

aqueles agricultores familiares com estabelecimentos de menos de 10 hectares de área total, 31,5% não tinham

a propriedade da terra (tabelas A.4.2 e A.4.3).

Analisando a utilização das terras, que indica as principais atividades desenvolvidas ou presentes na

região, observa-se que as áreas de matas e florestas se destacavam, representando 36% da área total dos

estabelecimentos, dos quais 26,2 pontos percentuais estão classificados como naturais. As lavouras ocupavam

proporção bem menor, detendo cerca de 1/4 da área total explorada pelos estabelecimentos, inferior, inclusive, às

TABELA 4.4 - NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E ÁREA NA AGROPECUÁRIA, SEGUNDO CONDIÇÃO DE POSSE E ESTRATOS DE
ÁREA - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 1995

CONDIÇÃO DE POSSE (%)
TOTAL(¹)

Próprias Arrendadas Parceria OcupadasREGIÃO

Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) Estab. Área (ha)

Mesorregião Metropolitana de Curitiba 24.493 876.073 79,8 93,6 5,4 2,0 3,8 0,9 11,1 3,6

PARANÁ 369.875 15.949.632 76,3 89,5 7,3 5,0 7,6 2,5 8,8 2,9

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Inclusive os estabelecimentos que declararam mais de um tipo.
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áreas com pastagens (26,5%). Ressalta-se, ainda, que 7,7% da área total ocupada pelos estabelecimentos

agropecuários estavam em descanso ou não-utilizadas, representando cerca de 68 mil hectares disponíveis para

expansão das atividades agropecuárias desenvolvidas na mesorregião (tabela 4.5).

A utilização das terras mostra diferenças quanto à destinação produtiva das terras entre agricultores

familiares e empresários rurais, certamente também relacionadas ao tamanho dos estabelecimentos. Assim, na

agricultura familiar era maior a utilização das terras com lavouras temporárias, correspondendo a 31,9% da área

total. Já entre os empresários rurais, o percentual da área ocupada com lavouras temporárias era de apenas

13,7%, variando de 16,9%, no estrato de 100 a 200 hectares, a 11,5% nos estabelecimentos da faixa de 200 a

500 hectares de área total (tabela A.4.4)

Dessa forma, observa-se que a agricultura familiar, que tinha sob sua responsabilidade 42,6% da

área total da mesorregião, participa com 73% da área ocupada com lavouras temporárias e com 76,1% da área

ocupada com lavouras permanentes. Mesmo no agregado pastagens, esta mesma categoria era responsável por

42,3% das pastagens naturais presentes na mesorregião e por 28,6% das pastagens plantadas. Os agricultores

familiares eram também responsáveis por 29,6% da área de matas e florestas naturais.

TABELA 4.5 - UTILIZAÇÃO DAS TERRAS - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 1995

METROPOLITANA DE CURITIBA PARANÁ
ITEM

ha % ha %

Lavouras 226.906 25,9 5.490.781 34,4

Permanentes 26.398 3,0 311.374 2,0

Temporárias 162.839 18,6 4.789.135 30,0

Temporárias em descanso 37.669 4,3 390.272 2,4

Pastagens 232.051 26,5 6.677.312 41,9

Naturais 136.518 15,6 1.377.484 8,6

Plantadas 95.533 10,9 5.299.828 33,2

Matas e florestas 314.977 36,0 2.797.713 17,5

Naturais 229.437 26,2 2.081.587 13,1

Plantadas 85.540 9,8 713.126 4,5

Terras produtivas não-utilizadas 29.445 3,4 258.872 1,6

Terras inaproveitáveis 72.694 8,3 729.954 4,5

TOTAL 876.073 100,0 15.946.632 100,0

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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No que diz respeito à utilização de força ou tração no desenvolvimento dos trabalhos agrícolas,

observa-se que, na mesorregião, o Censo Agropecuário de 1995 levantou um número menor de informantes

nesse quesito, comparativamente à média paranaense, tanto para o total dos estabelecimentos – 64% na mesorregião

contra 78,9% no Estado – quanto nos diversos estratos de área (tabela A.4.5).

Os estabelecimentos que informaram o uso de tração animal na mesorregião Metropolitana representam

49,9% do total de estabelecimentos da mesorregião. Esse número é inferior àqueles que assim informaram para

o total do Estado, 51,9%. O uso da tração mecânica na mesorregião, 34,6%, era inferior à média estadual, 52,3%.

É importante lembrar que o significativo número de estabelecimentos com área até 50 hectares

(88,9%) é fator determinante na predominância da tração animal sobre a mecânica. Essa situação é mais evidente

quando se analisa a mesorregião a partir dos estratos de áreas, seja em relação ao total de informantes, seja

relacionando estrato de área e tipo de tração utilizada.

A análise dos dados de valor bruto da produção agropecuária revela a dimensão econômica da

estrutura produtiva analisada até aqui. Inicialmente, constata-se que a mesorregião, com 5,5% da área dos

estabelecimentos paranaenses em 1995, respondeu por uma proporção menor (4,3%) quanto ao valor total da

agropecuária estadual. De modo geral, os resultados dos três indicadores regionais selecionados – valor médio por

estabelecimento informante, por hectare e por pessoa ocupada – são inferiores à média estadual, refletindo o

menor dinamismo da agropecuária nesta região. Na maioria dos estratos de área dos dois primeiros indicadores

selecionados, esta inferioridade regional também é observada, com exceção daqueles de até 20 hectares, cujos

resultados mostram-se superiores às médias estaduais. No caso da produtividade do trabalho (valor/pessoa ocupada),

todos os estratos apresentaram resultados menores do que o Estado (tabelas 4.6 e A.4.6).

No entanto, é importante ter presente que a análise baseada nos dados médios por região pode estar

influenciando os resultados da estrutura econômica, devido à grande diversidade interna apresentada pela

mesorregião Metropolitana de Curitiba, que é composta por municípios com níveis diferenciados de desenvolvimento

agropecuário. No conjunto de municípios do entorno de Curitiba concentra-se a produção de frutas e olerícolas

destinada ao abastecimento da população do aglomerado metropolitano, onde se desenvolve uma produção
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especializada. Isto significa que uma análise da estrutura econômica considerando somente este conjunto de

municípios certamente revelaria indicadores de desempenho diferentes daqueles observados anteriormente.

4.1.2 Produção Agropecuária

A agropecuária da mesorregião metropolitana tem como característica uma produção mais voltada

para o abastecimento da região, onde está concentrada a maior parcela da população do Estado. Entre os

produtos, constata-se que, na década de 90, a produção de banana cresceu 9,4 vezes. A cebola, o feijão e o

milho dobraram a produção no mesmo período. Na produção de mandioca o incremento foi de 34%, enquanto

na de batata-inglesa houve uma redução de 42,7%. Embora com registros ainda pequenos em 1990, a erva-

mate, a soja e a melancia foram outros produtos que apresentaram expressiva evolução, em termos de volume

produzido, no decorrer do período. Na pecuária, o plantel de aves experimentou um acréscimo significativo,

multiplicando-se em 5,9 vezes entre 1990 e 2001 (tabela A.4.7).

TABELA 4.6 - VALOR MÉDIO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, SEGUNDO ESTRATOS DE ÁREA - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E
PARANÁ - 1995

VALOR MÉDIO DA PRODUÇÃO (R$ correntes de 1995)

Metropolitana de Curitiba Paraná
ESTRATO DE ÁREA

Valor/informante Valor/ha Valor/pessoa
ocupada

Valor/informante Valor/ha Valor/pessoa
ocupada

0 -| 10 5.051,65 1087,87 1.611,24 4.658,16 882,72 1.615,26

10 -| 20 8.916,67 604,09 2.332,42 8.240,04 556,95 2.493,36

20 -| 50 11.988,93 381,53 2.772,37 14.109,17 441,84 3.859,59

50 -| 100 17.580,67 247,54 3.696,16 27.510,25 379,73 6.541,28

100 -| 200 26.076,46 180,79 4.635,16 47.546,79 328,32 8.378,12

200 -| 500 43.417,10 135,32 5.469,66 82.785,28 261,39 11.293,51

500 e mais 126.044,30 71,56 12.122,54 278.304,71 215,12 17.520,59

Média geral 9.852,57 272,48 2.603,54 15.492,45 348,84 4.320,24

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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A composição do valor da produção agropecuária, dividido em agricultura e pecuária, mostra uma

região fortemente vinculada à produção de lavoura, embora com tendência de queda da importância da agricultura.

Em 1990, a agricultura respondia por 90,5% do valor bruto da produção (VBP) agropecuária da mesorregião,

caindo para 81,4% em 2001 (tabela A.4.8). Neste último ano, a batata-inglesa, o milho e a tangerina, agregados,

foram responsáveis pela geração de 50% deste valor. A importância relativa da pecuária dobrou, passando de

9,4% para 18,6%, nos respectivos anos considerados. Esta evolução da pecuária deve ser creditada, em grande

parte, ao extraordinário crescimento do plantel das aves, que representou ganhos de participação no valor da

produção agropecuária regional, evoluindo de 2,3% para 7,3% durante a década de 90.

Informações para 2003 (Emater-PR) confirmam a importância da produção de hortifruticultura na

região, responsável por 31% do VBP vegetal. Além disso, do total dessa produção obtida no Estado cerca de 50%

teve origem na região. A exploração da madeira é outra atividade, indicada pela mesma fonte, com participação

expressiva na geração do VBP na mesorregião, responsável por 24% deste total.

A produção de grãos, que no Paraná tem destaque, nesta mesorregião é pouco significativa,

correspondendo a apenas 3,0% do total estadual colhido em 2001. Foram as olerícolas e frutas que conquistaram

o maior peso na pauta agrícola estadual, a exemplo da cebola (60,4%), batata-inglesa (43,5%), tangerina (91%)

e maçã (46,5%) – tabela 4.7.

No que diz respeito à produção pecuária, observa-se que as aves e os coelhos destacaram-se em

relação à produção estadual, correspondendo, respectivamente, a 21,8% e 19,5% do rebanho estadual

(tabela 4.8). Nos produtos de origem animal o destaque foi a produção de mel, em que a mesorregião participou

com 17,2% do total produzido no Estado. Além do mel, a região também respondeu por 12,9% da lã produzida

no Paraná (tabela A.4.9).

Por outro lado, quando se considera o ranking dos principais produtos da agropecuária por mesorregião,

verifica-se que a maioria dos produtos mais representativos da Metropolitana de Curitiba não ocupa posição de

destaque, frente às demais regiões, com exceção das aves, segmento no qual é a segunda maior produtora do

Estado (tabela 4.9).
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TABELA 4.7 - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPLORADOS NA MESORREGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA E PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO PARANAENSE - 2001

PRODUÇÃO

PRODUTO Metropolitana de
Curitiba

Paraná Part. (%)

Grãos (t)

Milho 591.764 12.646.564 4,68

Soja 55.006 8.615.187 0,64

Feijão 45.157 462.615 9,76

Outros grãos 13.388 2.400.564 0,56

TOTAL de grãos 705.315 24.124.930 2,96

Outros produtos (t)

Cebola 39.785 65.858 60,41

Batata-inglesa 253.539 582.440 43,53

Batata-doce 16.509 62.448 26,44

Banana (mil cachos) 63.464 157.579 40,27

Outros produtos (mil frutos)

Tangerina 186.497 204.842 91,04

Maçã 13.934 29.931 46,55

Pêssego 8.803 23.102 38,10

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

TABELA 4.8 - EFETIVO DOS REBANHOS NA MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARTICIPAÇÃO
NA PRODUÇÃO PARANAENSE - 2001

NÚMERO DE CABEÇAS(1)

REBANHO Metropolitana
de Curitiba

Paraná

PARTICIPAÇÃO DA
MESORREGIÃO NO

TOTAL DO ESTADO (%)

Aves(²) 33.214.266 152.509.986 21,8

Suíno 247.998 4.385.914 5,7

Bovino 211.587 9.816.547 2,2

Ovinos e caprinos 56.750 624.834 9,1

Eqüino 46.879 470.302 10,0

Bubalino 8.230 49.460 16,6

Coelhos 5.498 28.190 19,5

Muar 3.969 57.496 6,9

Asinino 425 3.319 12,8

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Posição em 31/12/2001.
(2) Inclui galos, galinhas, frangos, pintos e codornas.

TABELA 4.9 - RANKING DOS PRINCIPAIS PRODUTOS,(1) SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - 2001

PRODUÇÃO (mil t) REBANHO (mil cabeças)
MESORREGIÃO

Soja Milho Cana Feijão Aves Bovinos Suínos

PRODUÇÃO DE

LEITE (mil litros)

Noroeste 235,0 (8º) 352,3 (9º) 8.890,8 (2º) 12,4 (9º) 10.725,4 (5º) 2.575,2 (1º) 125,5 (10º) 226.719 (5º)

Centro-Ocidental 1.390,7 (3º) 1.031,3 (6º) 1.637,6 (4º) 10,6 (10º) 1.284,9 (9º) 604,9 (8º) 141,6 (9º) 53.870 (10º)

Norte Central 1.584,7 (2º) 2.010,9 (2º) 9.455,5 (1º) 55,0 (3º) 16.693,5 (4º) 1.553,8 (2º) 401,0 (5º) 244.693 (4º)

Norte Pioneiro 630,2 (6º) 671,8 (7º) 7.022,5 (3º) 52,2 (4º) 6.000,7 (8º) 950,3 (5º) 153,5 (8º) 95.050 (7º)

Centro-Oriental 718,6 (4º) 1.179,1 (4º) 1,3 (9º) 72,4 (2º) 7.834,6 (6º) 680,5 (7º) 507,1 (3º) 320.101 (2º)

Oeste 2.398,5 (1º) 2.342,7 (1º) 245,8 (5º) 34,0 (8º) 44.686,4 (1º) 1.227,4 (3º) 1.241,4 (1º) 403.466 (1º)

Sudoeste 639,9 (5º) 1.668,3 (3º) 99,7 (6º) 34,6 (7º) 26.092,2 (3º) 795,6 (6º) 791,6 (2º) 318.087 (3º)

Centro-Sul 681,1 (9º) 1.673,3 (10º) 35,4 (10º) 44,7 (6º) 3.311,0 (10º) 960,0 (4º) 414,9 (4º) 103.311 (6º)

Sudeste 281,5 (7º) 1.125,0 (5º) 7,4 (8º) 101,5 (1º) 2.666,8 (7º) 257,2 (9º) 361,3 (6º) 65.997 (8º)

Metrop. de Curitiba 55,0 (10º) 591,8 (8º) 27,8 (7º) 45,2 (5º) 33.214,3 (2º) 211,6 (10º) 248,0 (7º) 58.333 (9º)

PARANÁ 8.615,2 - 12.646,6 - 27.423,9 - 462,6 - 152.510,0 - 9.816,5 - 4.385,9 - 1.889.627 -

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) Foram selecionados os produtos que representaram acima de 90% do VBP do Estado.
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A observação do valor da produção das principais lavouras por municípios da mesorregião mostra que

em 13 dos 37 municípios a combinação milho/feijão responde por mais de 40% do VBP agrícola municipal,

destacando-se Bocaiúva do Sul (70,2%), Tunas do Paraná (81,2%) e Lapa (55,6%) – mapa 4.1 e tabela A.4.10. Em

outros 5 municípios a batata-inglesa é predominante, estando entre eles Araucária (62,8%), Campo Largo (61,0%)

e Contenda (60,6%). A tangerina aparece com importância destacada nos municípios de Cerro Azul, Doutor

Ulysses e Rio Branco do Sul. A mandioca tem peso expressivo em Adrianópolis, e o tomate em Colombo.

Considerando o total do valor da produção agrícola, os municípios de Mandirituba, Cerro Azul e

Araucária respondiam em conjunto por 25,7% da geração desse valor na mesorregião. Em relação ao total do

Estado essa participação foi de 5,8%. (tabela A.4.11).
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A partir dos anos 70, desencadeou-se um processo de transformação no perfil econômico paranaense,

centrado na diversificação e modernização da base técnica produtiva da agropecuária e na introdução de ramos

industriais mais modernos na linha metalmecânica. Como resultado desse processo, houve superação das atividades

do Setor Primário – que em 1970 respondia por mais de 40% da renda estadual – pelo Setor Secundário, que em

2000 chegou a compor 50% dessa renda (IPARDES, 2003e).

Ainda que tenha sofrido perdas relativas, a agricultura continua mantendo papel relevante na economia

estadual, seja pela dinâmica multiplicadora de sua cadeia produtiva e por se constituir em base para a agroindústria,

seja pela sua representatividade no comércio exterior.

O crescimento do Setor Secundário decorreu fundamentalmente de estímulo governamental, por meio

de financiamentos do extinto Banco do Desenvolvimento do Paraná (Badep) e do Fundo de Desenvolvimento

Econômico (FDE), fundamentalmente para os segmentos da metalmecânica. Conseqüentemente, eles passaram a

apresentar os maiores ganhos no valor adicionado da indústria de transformação e apontaram para uma mudança

qualitativa na estrutura industrial do Estado, centrada no aglomerado metropolitano de Curitiba.

Embora o Estado tenha sediado importantes grupos, poucas empresas tinham grande porte, e até a

década de 80 não constituíram um parque de fornecedores nem desenvolveram relações intersetoriais mais

expressivas. Ao final dessa década, a economia paranaense atingiu um patamar qualitativamente distinto, reunindo

pré-condições de abertura para o desempenho dos anos 90, quando alterou a composição de sua estrutura

industrial com a incorporação de novos segmentos, criando, desse modo, nova dinâmica no Estado. Nessa década,

a indústria paranaense recebeu novo impulso, decorrente de outra política estadual de atração de investimentos,

basicamente implementada por meio de concessão de incentivos fiscais e financeiros, destinados principalmente

à instalação de grandes montadoras do complexo automotivo (NOJIMA, MOURA e SILVA, 2004).

4.2 ECONOMIA URBANA
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Tais políticas resultaram no adensamento do segmento metalmecânico, principalmente do gênero de transporte

no Estado e também na atração de grande número de fornecedores e empresas complementares. Por outro lado,

reforçaram o aglomerado metropolitano de Curitiba, pela concentração dos investimentos econômicos realizados

particularmente nos municípios de São José dos Pinhais, que sedia a localização das duas maiores montadoras

(Renault e Volkswagem/Audi), Campo Largo (onde se localizava a Chrysler), Araucária e Curitiba.

Essa concentração alterou substancialmente o perfil da economia metropolitana, com transformações

socioespaciais e efeitos ambientais marcantes. O fato de a quase totalidade dos investimentos de natureza

estruturante estarem ocorrendo no entorno de Curitiba e centrados na indústria metalmecânica sinaliza para o

caráter concentrador do desenvolvimento econômico do Paraná, fruto do movimento de “desconcentração

concentrada”, no que se refere à economia brasileira.

O resultado de todo esse processo econômico pode ser conferido pela análise da estrutura produtiva

das mesorregiões paranaenses quanto à composição da renda da economia do Estado, realizada com base na

participação no total do valor adicionado fiscal (VAF) (PARANÁ, 2003c). Em 1975, a mesorregião Norte Central

liderava a composição do VAF do Estado, respondendo por 25,2% de participação, seguida da mesorregião

Metropolitana de Curitiba, 19,9%, e da Oeste, 13,0% (tabela A.4.12).

Com as mudanças no perfil industrial, fortemente centradas em Curitiba, a mesorregião Metropolitana

apresentou participação crescente, superando, já em 1980, todas as demais do Estado, quando respondia por

37,3% da renda estadual. Essa trajetória se acentuou e, em 2000, já alcançava 45,9% (gráfico 4.1).

Ressalta-se, contudo, que a geração da renda internamente à mesorregião também ocorreu mediante

forte concentração: Curitiba e o entorno metropolitano31  responderam, em 2000, pela quase totalidade da participação

mesorregional (41,1% do VAF do Paraná) e mais da metade dessa renda era gerada em Curitiba, que se destaca

como o pólo econômico do Estado.

31Nesta análise, considera-se como entorno de Curitiba
os municípios enquadrados no aglomerado

metropolitano, correspondendo ao nível de agregação
denominado “primeiro anel”, conforme Nojima, Moura e
Silva (2004), a saber: Almirante Tamandaré, Araucária,

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro,
Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara,

Quatro Barras e São José dos Pinhais.
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Curitiba praticamente dobrou sua participação na renda estadual, de 13,5%, em 1975, para 25,7%,

em 1996, passando a perder posição no final da década, quando atingiu, em 2000, 19,9% (tabela A.4.13). Seu

desempenho envolveu tangencialmente alguns dos demais municípios da mesorregião, especialmente os limítrofes.

Araucária, a segunda maior participação mesorregional no VAF estadual, teve a particularidade de se beneficiar

com a localização da refinaria Getúlio Vargas. Em 1975, sua participação era de 0,3% do VAF do Paraná,

elevando-se para 13,2%, em 1980, sendo o principal responsável pelo aumento da participação da mesorregião

na composição do VAF estadual. Após 1985, contudo, perdeu vantagens relativas, caindo para 6,8%, em 1996,

voltando a recuperar posição para 11,0% em 2000. Seu desempenho foi favorecido pela criação do Centro

Industrial de Araucária (CIAR), beneficiando a agregação de atividades que garantiram ao município posição de

destaque na participação da renda (NOJIMA, MOURA e SILVA, 2004).
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FONTE: SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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São José do Pinhais é o terceiro município da mesorregião em relevância na composição da renda do

Estado. Nos anos 70, já possuía uma estrutura produtiva nos moldes tradicionais, tendo incorporado novos

segmentos no final da década de 90. Em 1975 contribuía com a geração de 0,5% do VAF estadual, saltando para

5,4% em 2000.

Destaca-se que, somadas as participações de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, obteve-se

36,3% do VAF estadual e 79,1% do VAF mesorregional em 2000. Disso depreende-se que, se no âmbito estadual

ocorreu excessiva concentração na geração de valor na mesorregião Metropolitana de Curitiba, internamente a

ela a concentração foi também acentuada, de modo que somente 5 de seus municípios apresentaram, nesse ano,

participação no VAF estadual superior a 1% (mapa 4.2). Além dos 3 apontados, os outros 2 são Pinhais e

Paranaguá, que registraram, respectivamente, 2,1% e 1,8%.

A maior parte dos municípios da mesorregião conseguiu acompanhar o desenvolvimento econômico

do Estado: dos 37 municípios, 20 ampliaram sua participação no VAF estadual entre 1975 e 2000 e somente 8

obtiveram participação decrescente. Os demais, ou são municípios recém-criados ou municípios que conseguiram

manter a participação que tinham desde o início do período.

Fora do aglomerado metropolitano sobressai Paranaguá, que se articula à dinâmica econômica do Estado

pela sua função portuária. O porto de Paranaguá é especializado na exportação agroindustrial e qualifica-se para

responder às novas exigências da produção estadual, especialmente no que se refere à comercialização e escoamento

de grãos. Entretanto, o município não vem sustentando sua posição ao longo do período: em 1980, apresentou sua

participação mais elevada (3,4%), diminuindo progressivamente, até atingir 1,8% em 2000.

Com participação superior a 0,5% do VAF em todo o período estudado destacam-se dois municípios:

Campo Largo, que atingiu, em 2000, 1,0% do VAF estadual, tendo obtido sua maior participação em 1989, com

1,5%; e Rio Branco do Sul, que gerou, em 2000, 0,8%, e pauta sua representatividade econômica na fabricação

do cimento, em associação à presença da matéria-prima.
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4.2.1 Indústria e Agroindústria

Dinâmica da indústria no espaço regional

Ao longo da década passada, as economias paranaense e da mesorregião Metropolitana de Curitiba

sofreram fortes ajustes em suas estruturas produtivas, caracterizados por reorganização de processos, aumento

nos níveis de eficiência e de qualidade das empresas, além do redimensionamento de capacidade instalada em

diversos ramos industriais (NOJIMA, 2002).

Esses ajustes ocorreram intensamente na primeira metade dos anos 90, por um viés defensivo, derivado

da recessão profunda do País no primeiro triênio e da progressiva recuperação dos níveis de produção, tendo

prosseguido, ao longo da segunda metade, então determinados pela consolidação do processo de abertura comercial

iniciado ao final dos anos 80. Não obstante, o Paraná, e especialmente a aglomeração metropolitana de Curitiba,

foram contemplados por amplo pacote de investimentos, que determinou a ampliação quantitativa e qualitativa e

a diversificação de sua base industrial.

Esse processo dual de ajustamento versus expansão moldou a composição do produto industrial da

mesorregião, de modo que a natureza dos investimentos e oscilações conjunturais determinaram notórios avanços

dos gêneros de material de transporte e química. Ao mesmo tempo, fatores locacionais explicaram os declínios de

outros segmentos.

O gênero material de transporte apresentou um crescimento que reflete a instalação das montadoras

de automóveis de passeio e utilitários, ao passo que, no gênero química, a ampliação do valor industrial traduziu,

em medida importante, o forte aumento de preços do petróleo no mercado internacional, a partir de 1995. O

gênero material elétrico e de telecomunicações recuou devido à posição menos competitiva de segmentos vinculados

à telefonia, durante a fase pós-privatização dos serviços e de segmentos de bens de informática, diante da

produção importada. O declínio de participação de gêneros mais tradicionais, como alimentos, bebidas e fumo,

aponta a tendência de consolidação do crescimento dos mesmos fora dos limites da mesorregião.
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Apesar de estarem longe de representar declínio permanente – a exemplo da substituição da produção

de fumo, levada então pela Phillip Morris, por chocolates e sucos em pó, pela Lacta –, as tendências observadas

em alimentos, têxtil, fumo, etc. apenas reforçaram o perfil consolidado na região, dado pela sobreposição de

atividades industriais de maior conteúdo tecnológico, instadas na metalmecânica e química, sobre as mais tradicionais,

como as de produtos alimentares.

Naturalmente, essa trajetória implicou novo processo de rearranjo espacial da indústria na região,

com sua base principal formada por empresas como Bosch, Siemens, Volvo, dentre outras, instaladas a partir dos

anos 70 na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e em Araucária, além de alguns ramos de extração mineral e

minerais não-metálicos em Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré e Balsa Nova.

Inicialmente, uma consideração do fluxo das intenções de investimentos percebido pela região durante

a segunda metade dos anos 90 revela sua distribuição por poucos municípios, privilegiando Curitiba e entorno

metropolitano, além de Paranaguá e Antonina. Tais intenções foram – em essência aquelas vinculadas à indústria

automobilística – preferencialmente direcionadas a Curitiba, São José dos Pinhais, Quatro Barras, Campo Largo e

Araucária. Ainda assim, esse fluxo indica a ocorrência de uma gama de investimentos de menor porte em outros

municípios do entorno, com destaque para Campina Grande do Sul, Balsa Nova e Mandirituba.

Uma análise mais acurada nesse sentido, utilizando o índice de concentração Hirschman-Herfindal (HH)32

sobre o valor adicionado fiscal, aplicado exclusivamente sobre os municípios da área oficialmente institucionalizada

como Região Metropolitana de Curitiba (NOJIMA et al., 2004), mostra três movimentos expressivos de deslocamento

da expansão industrial. O primeiro corresponde a uma desconcentração efetiva, entre 1990 e 2000, com o

declínio de 26,5% do HH (de 37,50% para 27,6%) para o conjunto da RMC, confirmando queda da importância

relativa de Curitiba e Araucária no período.

O segundo movimento, que exclui os dois municípios supracitados da aplicação do índice, revela um

aumento de 74,2% da concentração entre 1990 e 2000, indicando que o resultado prático da difusão dos

investimentos direcionou-se a poucos municípios – particularmente a São José dos Pinhais, que, com a exclusão

de Curitiba e Araucária do cálculo do índice, respondeu por 52% do VAF da RMC em 2000.

32O indicador Hirschman-Herfindal (HH) mensura a
concentração que varia de 0 (nenhuma concentração) a
100 (concentração plena). No presente caso, o indicador

mensura a concentração do VAF nos municípios da RMC, de
forma escalonada, retirando gradativamente do cálculo os

municípios com maiores participações.
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O terceiro movimento, percebido pela exclusão progressiva dos três municípios maiores, é novamente

de desconcentração, contudo a taxas gradativamente menores no período 1990/2000 (de -26,7% até -3,8%). Isso

sinaliza um esgotamento do processo de difusão industrial do ciclo de investimentos da década passada, em

alguns poucos municípios de maior porte e já com maior participação na dinâmica da economia da RMC,

refletindo o reforço da posição de municípios vinculados a minerais não-metálicos (Rio Branco do Sul e Balsa

Nova) e o crescimento, de fato, de municípios como Campo Largo, Pinhais, Colombo e Quatro Barras.

No litoral, os investimentos incidiram majoritariamente em logística e infra-estruturação portuária, e

também na implantação de uma unidade de armazenagem de grãos da Cooperativa Agropecuária Mourãoense

(COAMO). Antonina recebeu investimentos em recuperação e modernização do ramal ferroviário de Morretes/

Antonina, pela América Latina Logística.

Todo esse processo foi capitaneado pelo complexo metalmecânico, no qual a implantação das unidades

da Audi/Volks, Renault/Nissan e unidades fornecedoras imediatas espraiou-se de Curitiba para Pinhais, Quatro

Barras, São José dos Pinhais e Campo Largo, que responderam, em conjunto, por 57,3% do gênero de material de

transporte do Estado em 2000 (tabela A.4.14). Além disso, esses mesmos municípios absorveram e/ou reforçaram

outras funções produtivas nos gêneros da metalurgia, mecânica e material elétrico e de telecomunicações, com

destaque a Pinhais e São José dos Pinhais: em 2000, o primeiro deteve 8,5% da metalúrgica, 6,5% da mecânica

e 2,6% de material elétrico, e o segundo, respectivamente, 7,7%, 4,6% e 12,2%.

A mesorregião contou ainda com significativos investimentos em outros gêneros, como o eletro-metal-

mecânico, contribuindo para a persistência da concentração setorial e espacial das atividades industriais na região. Esses

novos investimentos vêm acompanhados por maior diversificação industrial e conteúdo tecnológico, somando-se à

existência de importantes ativos tecnológicos, intensificando a rede de relações com o setor produtivo, fortemente

articulado com os núcleos dinâmicos da economia nacional e com tendência a acentuar sua integração externa.

Os segmentos materiais eletroeletrônicos, equipamentos para energia e equipamentos para

comunicações, instalados no Paraná a partir de meados da década de 70, tiveram sua expansão inicial impulsionada

pela forte demanda das empresas estatais de energia elétrica e comunicações. A crise financeira do Estado nos

anos 80 refletiu-se fortemente nos investimentos públicos, com impactos imediatos sobre o ritmo de crescimento

do setor. A partir de meados da década de 90, com a privatização do setor de telecomunicações e o crescimento
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da telefonia celular, ocorreu novo impulso sobretudo no segmento equipamentos para telecomunicações (com

ênfase à produção de equipamentos de recepção e torres de transmissão), refletindo no boom da telefonia,

principalmente da móvel, com a participação do segmento no VAF da região chegando a 8,7% em 1995.

Portanto, no contexto geral de acentuação do perfil metalmecânico e químico da mesorregião

Metropolitana de Curitiba, houve, em alternativa ao pólo curitibano, a conformação de novas áreas industriais,

porém limitada a alguns municípios do entorno metropolitano. Outros municípios mantiveram sua expressão

industrial atrelada a apenas um tipo de indústria, não apresentando qualquer tendência à diversificação. Porém,

a maior parte dos demais municípios permaneceu com pouca expressão industrial, reduzida capacidade endógena

de investimento e poupança e de atração de recursos externos.

Principais segmentos industriais

Em 2002, a mesorregião Metropolitana de Curitiba contava com 7.395 estabelecimentos industriais,

que geravam mais de 1/3 dos postos de trabalho da indústria paranaense e a maior participação no VAF da

indústria do Estado, com leve crescimento de 62,1%, em 1995, para 63,9% em 2002 (tabela 4.10). Do ponto de

vista da produção, as indústrias recentemente instaladas e as que passaram por reestruturação são pouco

intensivas em matérias-primas e mão-de-obra, e têm forte peso de informação e conhecimento incorporado

ao valor dos produtos. Dessa forma, as decisões locacionais foram influenciadas pela disponibilidade de

economias de aglomeração, de aprendizado e de eficiência coletiva e pela existência de trabalhadores

tecnicamente qualificados (OLIVEIRA, 2003). Seu setor industrial organiza-se especialmente em quatro complexos

distintos. O primeiro, composto pela CIC e demais distritos industriais da capital e pelos municípios do entorno

de Curitiba, caracteriza-se pelo maior e mais importante pólo eletro-metalmecânico e químico do Estado; o

segundo, com maior representatividade no litoral, é beneficiado pelos efeitos agroexportadores do porto de

Paranaguá e concentra importante pólo agroquímico e de atividades de esmagamento de soja (crushing); o

terceiro é formado pelos municípios não limítrofes a Curitiba, no extremo sul da mesorregião, onde predomina

a agroindústria (abate de aves, processamento de vegetais e indústria madeireira); e o quarto, menos denso,

localizado na porção norte e no Vale do Ribeira, é mais restrito às atividades madeireiras e extrativas minerais.
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Complexo eletro-metal-mecânico

No complexo eletro-metal-mecânico, até a instalação das montadoras (segunda metade da década de 90),

predominava gênero material elétrico e de telecomunicações (segmentos eletrodomésticos, aparelhos eletroeletrônicos,

equipamentos para energia elétrica, materiais eletroeletrônicos e equipamentos para comunicações) que detinha

a maior participação no VAF desse grupo na região (passando de 16,4%, em 1995, a 4,0% em 2002). Após

volumosos investimentos, o grupo de material de transportes (montadoras de automóveis, utilitários, caminhões e

ônibus; autopeças; equipamentos de transportes diversos; e cabines, carrocerias e reboques para caminhões)

passou a deter maior participação (passando de 13,3% para 20,2%, no período). Atualmente, um dos maiores

pólos automotivos do Brasil está localizado na região e é composto pelas montadoras Volkswagen-Audi (automóveis),

Renault-Nissan (automóveis e utilitários) e Volvo (caminhões). A participação do segmento no VAF da região

apresentou extraordinário crescimento, passando de 8,1%, em 1995, para 14,4% em 2002 (tabela 4.11).

TABELA 4.10 -
SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1995/2002
PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO,

PARTICIPAÇÃO NO VAF (%)
MESORREGIÃO

1995 2002

Noroeste 2,1 2,3

Centro-Ocidental 0,8 0,8

Norte Central 12,7 11,1

Norte Pioneiro 1,6 1,5

Centro-Oriental 10,1 11,2

Oeste 4,1 3,6

Sudoeste 1,7 1,6

Centro-Sul 2,8 2,1

Sudeste 2,1 1,9

Metropolitana de Curitiba 62,1 63,9

PARANÁ 100 100

FONTE: SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Com as montadoras, o segmento de autopeças da mesorregião foi fortalecido com mais 35 estabelecimentos

sistemistas (fornecedoras de primeira camada das montadoras), que, somadas ao parque industrial existente,

totalizavam 114 empresas. Das sistemistas, além das já instaladas Robert Bosch (bomba injetora), em 1969, e a

Denso do Brasil (ar condicionado e compressores), em 1981, ambas de Curitiba, destacam-se outras implantadas

na década de 90, como a Perkins (motores) e New Hubner (caixa de câmbio), em Curitiba; Tritec (motores), em

Campo Largo; Brose (módulos de portas e reguladores de vidros), Krupp Módulos (coluna direção), Krupp Presta

(eixos traseiros e dianteiros), Sofedit (pedal e berço de motor), Delphi (chicote elétrico), em São José dos Pinhais;

TABELA 4.11 - TOTAL DE ESTABELECIMENTOS E PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DA INDÚSTRIA DA MESORREGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA, SEGUNDO OS PRINCIPAIS SEGMENTOS INDUSTRIAIS - PARANÁ - 1995/2002

TOTAL DE
ESTABELECIMENTOS

PARTICIPAÇÃO NO VAF DA
INDÚSTRIA DA MESORREGIÃO (%)SEGMENTO

1995 2002 1995 2002

Refino de petróleo 1 1 15,001 33,708

Montadoras de automóveis, utilitários, caminhões e ônibus 7 9 8,063 14,424

Autopeças 52 114 4,519 5,557

Cimento 3 3 3,387 3,729

Equipamentos para instalações industriais e comerciais e outras mecânicas 117 271 2,442 2,728

Tratores e equipamentos para agricultura e construção civil 23 39 1,537 2,447

Laminados e artefatos de plásticos 129 220 1,118 2,366

Químicos diversos 154 124 3,520 2,239

Lâminas e chapas de madeira 98 100 2,113 2,160

Fertilizantes e defensivos 36 54 2,969 2,157

Siderurgia, metalurgia e usinagem de metal 243 392 1,959 1,938

Óleos e gorduras vegetais 12 9 1,588 1,869

Eletrodomésticos 15 20 3,829 1,599

Materiais eletroeletrônicos 52 119 1,831 1,486

Edição, impressão e reprodução 331 554 2,158 1,430

Máquinas industriais e máquinas-ferramentas 95 162 2,043 1,281

Cerveja, chope e malte 1 2 3,270 1,210

Mobiliário 423 623 1,227 1,173

Equipamentos para comunicações 23 27 8,733 0,091

Segmentos selecionados 1.815 2.843 71,308 83,592

Mesorregião Metropolitana de Curitiba 5.471 7.395 100,000 100,000

FONTE: SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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a Auto Chassis do Brasil (eixos e berço motor) e a American Axle (eixos traseiros), em Araucária; e a Koyo

(direção), em Piraquara. A participação do segmento no VAF da região registrou elevação, passando de 4,6%, em

1995, para 5,6% em 2002.

No segmento da siderurgia, metalurgia e usinagem de metal, a mesorregião contava com 392

estabelecimentos, com destaque para as empresas Gerdau, com uma unidade em Curitiba e outra em Araucária,

processando, principalmente, sucatas, com produção aproximada de 22 t/mês; a Cisa-CSN (laminado plano de aço

a quente e a frio), Gonvarri Paraná (blancks de aço planos e chapas slitters), em Araucária; Metalkraft (tratamento

térmico), em Pinhais; e a Simoldes Aços (moldes de peças), em São José dos Pinhais. A participação do segmento

no VAF da mesorregião manteve-se estabilizada em 2,0% no período.

No segmento de estrutura metálica para edifício, ponte e torre (67 estabelecimentos), destacam-se a

Brafer (pórticos e torres de metal), em Araucária; Seccional Brasil (estrutura metálica para aparelhos de transmissão),

em Curitiba; e Martiaco (estruturas metálicas), em Colombo. No segmento serralheira e esquadrias, a região

contava com 299 estabelecimentos, com destaque para os tradicionais Feramax, em Colombo, Metalus, em São

José dos Pinhais, e Braffemam, em Campo Largo. No segmento de ferramentas, ferragens, funilaria e cutelarias,

entre os 283 estabelecimentos distinguem-se a Blount Industrial (correntes de ferro) e a FGVTN Brasil (ferragens

para móveis), ambas em Curitiba. A participação desses segmentos no VAF da indústria regional era inferior a 1%

em 2002 (tabela A.4.15).

No setor de bens de capital, tipicamente industrial e comercial, insere-se o segmento equipamentos

para instalações industriais e comerciais e outras mecânicas, com 271 estabelecimentos, destacando-se a Ideal

Standard Wabco Trane, de Araucária; a sueca Electrolux (balcões), a York International (ar condicionado), em

Pinhais, e a Eletrofrio (gôndolas e expositor de refrigerados), em Curitiba. A participação do segmento no total do

VAF da indústria da mesorregião evoluiu positivamente de 2,4%, em 1995, para 2,7% em 2002.

O segmento máquinas industriais e máquinas-ferramentas possuía 162 estabelecimentos na

mesorregião, destacando-se a Kvaerner do Brasil (máquina para indústria da celulose), Trutzschler (máquina de

abrir e limpar algodão) e a austríaca Hass (equipamentos para panificadoras), em Curitiba; Uteco (máquinas para



eituras     egionaisL R
112

Metropolitana
de Curitiba

Mesorregião
Geográfica

madeireira) e Praxair (cilindros de aço para indústria de celulose), ambas em Pinhais; e a Suzuki (máquina de

costura), em Colombo. A participação do segmento no total do VAF da indústria da mesorregião decresceu de

2,0%, em 1995, para 1,3% em 2002.

O segmento de tratores e equipamentos para agricultura e construção civil contava com 39 estabelecimentos,

em sua maioria atuando na área de equipamentos agrícolas de rodas e esteiras e cultivadores motorizados, liderados

pelas empresas Case New Holland (tratores e moto-cultivadores), em Curitiba; Montana (equipamentos agrícolas) e

Lufer (peças de trator), em São José dos Pinhais; e Partek Forest (equipamentos agrícolas) e Irrigabrasil (equipamentos

agrícolas), ambas em Pinhais. A participação do segmento no total do VAF da indústria da mesorregião apresentou

crescimento significativo, passando de 1,5%, em 1995, para 2,4% em 2002.

A organização do segmento de eletrodomésticos abrange a mecânica e a eletroeletrônica, produtoras

de bens de uso doméstico. Na mesorregião, o segmento é composto por 20 estabelecimentos, destacando-se a

multinacional sueca Electrolux (líder mundial em eletrodomésticos), que adquiriu a empresa Refrigeração Paranaense

(Refripar), com posterior extinção da marca (Prosdóscimo). Em 1998, a Electrolux passou a produzir aspiradores de

pó e lavadoras de pressão. A Britânia, na linha de eletrodomésticos compactos, foi outra empresa do segmento

que também ampliou e diversificou sua produção. Destacam-se, ainda, a empresa Wap do Brasil (aspiradores de

pó), e a Nilko, em Pinhais. A participação do segmento no total do VAF da indústria da mesorregião declinou de

3,8%, em 1995, para 1,6% em 2002.

No segmento equipamentos para energia elétrica, a mesorregião Metropolitana possuía 42

estabelecimentos liderados pela Inepar (subestações de comando), Camargo Correia (transformadores de alta tensão,

selecionadores e interruptores) e a Landis+Gyr (subestações, quadros de comando e relógios), todos instalados em

Curitiba, e a S&C Eletric do Brasil (seccionadores de cargas, fusíveis e equipamentos para abate de aves), em São

José dos Pinhais. Sua participação no VAF da indústria regional declinou de 1,4%, em 1995, para 0,7% em 2002.

Em materiais eletroeletrônicos, a região contava com 119 estabelecimentos, liderados pela Furukuwa

(condutores, cabos óticos e telefônicos) e Conduspar (condutores), ambos em Curitiba, e a GL Eletro, do Grupo

Lorenzetti (material elétrico), em Campo Largo. A participação do segmento no total do VAF da indústria da

mesorregião apresentou pequeno declínio de 1,8%, em 1995, para 1,5% em 2002.
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O segmento equipamentos para comunicações, com 27 estabelecimentos na região, é liderado pela

Siemens (aparelhos e centrais telefônicas) e Brasilsat Harald (antenas VHF, shelters e torres), ambos em Curitiba.

Em 2000, o segmento contou ainda com a aquisição da Sisten, de São José dos Pinhais, pela multinacional suíça

Ascom Energy Systems, atuando em equipamentos de automação para telecomunicações. Ressaltam-se, ainda, a

norte-americana Lucent Technologies (sistema de energia para telecomunicações), em Curitiba, e a Allen

Telecomunicações (antenas), em Pinhais. A participação do segmento no total do VAF da indústria da mesorregião

apresentou vertiginosa queda de 8,7%, em 1995, para 0,1%, em 2002, tendo como fator principal o boom da

telefonia celular em 1995, e posterior perda de dinamismo da atividade, em função de já ter concluído uma base

mínima de equipamentos de transmissão instalada no Estado.

No segmento de aparelhos eletroeletrônicos, a região conta com 83 estabelecimentos, sobressaindo a

Bematech (miniimpressora e leitora de código barra), HS (sistemas eletrônicos) e Serdia (eletrônica industrial),

localizados em Curitiba; a Quantum, em Almirante Tamandaré; a Ademco Siproel (equipamento de sinalização e

alarmes), em Colombo; e a CEEI (equipamento elétrico), em São José dos Pinhais.

Um segmento que apresenta potencial de crescimento e consolidação na região é o de aparelhos e

instrumentos médico-hospitalares, com 49 estabelecimentos, sobressaindo a Becton Dickinson (seringas), a Sismatec

(inaladores), JJGC (instrumentos médico-hospitalares), a Dinatec (instrumentos médico-hospitalares), em Curitiba;

e, ainda, a EQFLEX (seringas), em Colombo, e a KSS (equipamentos médicos), em São José dos Pinhais.

O segmento é composto também por estabelecimentos de pequeno porte produzindo materiais dentários, aparelhos

ortopédicos, aparelhos de fisioterapia e ginástica, equipamentos para laboratórios e móveis para clínicas e hospitais.

O desenvolvimento deste segmento vincula-se à polarização de Curitiba na prestação de serviços na área de

saúde. Apesar disso, sua participação no total do VAF da indústria da mesorregião apresentou pequena queda de

1,2%, em 1995, para 0,9% em 2002 (ver tabela A.4.15).

O segmento laminados e artefatos de plásticos contabilizou significativo crescimento na mesorregião

em número de estabelecimentos, passando de 129 transformadoras, em 1995, para 220, em 2002, em grande

parte composto por empresas de injeção plástica de componentes para o pólo automotivo. Dentre elas,
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destacam-se a SAI Automotive (espuma) e a Peguform (pára-choques, grades frontais, acabamentos interiores e

exteriores, componentes pintados, painel de portas e painel de instrumentos) em São José dos Pinhais, a germano-

brasileira Plastipar/Hettich (assentos de automóvel), a MVC - Grupo Marcopolo (peças plásticas para automóveis),

a Plastauto (tanque plástico), a portuguesa Simoldes Plásticos (peças técnicas injetadas em plástico), a Akys do

Brasil (manta acústica e suporte farol), todas sediadas em Curitiba; além da Kautex Textron (tanque combustível),

em São José dos Pinhais; a Mollertech Bollhoff (peças plásticas automotivas), em Quatro Barras; e, com produção

para os demais setores, as empresas Providência (laminados, PVC provinil, canos de plástico e não-tecidos), em

São José dos Pinhais; e a Plastipar (ferragens para móveis), em Curitiba. A participação do segmento no VAF da

mesorregião contou com um expressivo crescimento, passando de 1,1%, em 1995, para 2,4% em 2002.

Ainda no setor de transformação de plásticos, o segmento embalagens plásticas da mesorregião

contava com 102 estabelecimentos, ancorados em empresas tradicionais como a Hutamaki, que adquiriu a

empresa Brasholanda, instalada em 1962, em Pinhais (embalagem para lácteos); a Providência, instalada em

1963, a Macroplastic, em 1985, a Van Leer e a Plástico Paraná, esta em funcionamento desde 1977, todas em

Curitiba; a Parnaplast, desde 1975 em Araucária; e a Tromplastic, em Porto Amazonas. A participação do segmento

no VAF da mesorregião, em queda, passou de 2,0%, em 1995, para 0,8% em 2002 (ver tabela A.4.15).

Complexo químico

No complexo químico, reforçou-se a posição do município de Araucária (com participação de 65,19%,

em 1990, para 71,19% do VAF do gênero em 2000), em virtude da atividade de refino de petróleo. Contudo, vale

destacar, do ponto de vista intracomplexo, o espraiamento da indústria de matéria plástica de Curitiba, que

concentrava, em 1990, 33,19% do VAF, em direção a outros municípios, particularmente a Pinhais, São José dos

Pinhais e Quatro Barras, que, juntos, somaram 41,7% do VAF do complexo em 2000 (ver tabela A.4.14).

Uma das 10 unidades de refino de petróleo da estatal Petrobrás está instalada no município de

Araucária – a Refinaria Getúlio Vargas (Repar). Essa unidade é responsável pelo equivalente a 12,5% da produção

de derivados de petróleo do País, com capacidade de processar 200 mil barris de óleo cru ao dia. Do total
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processado pela Repar, 45% é usado para a fabricação de diesel, 20% para gasolina, e o restante é dividido entre

produtos como querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo (GLP), solventes e óleos combustíveis (REPAR,

2004). O segmento detém a maior participação no VAF da indústria da mesorregião, com o crescimento de 15,0%,

em 1995, para 33,7% em 2002. É também o segmento com maior participação no VAF do Estado, elevando-se de

9,3%, em 1995, para 21,5% em 2002.

O setor agroquímico da mesorregião, totalizando 54 estabelecimentos de fertilizantes e defensivos,

está concentrado em dois pólos. No primeiro, no entorno de Curitiba, com 39 empresas, destacam-se a Ultrafértil

(implantada em 1979 pela Petrobrás e privatizada na década de 90), em Araucária; Adubos Trevo, em Almirante

Tamandaré; uma unidade da Cargill (ex-Solorrico) e a Bunge (ex-Serrana), em Curitiba; no segundo pólo, em

Paranaguá, 15 estabelecimentos são capitaneados pelas empresas Bunge, Cargill, Fertipar; Macrofértil e Sipal.

A participação do segmento no VAF da indústria da região apresentou evolução negativa, passando de 3,0%, em

1995, para 2,0% em 2002.

No que se refere aos químicos diversos, a mesorregião conta com 124 estabelecimentos, a maioria

instalados ao longo da década de 1990, destacando-se a Ingrax (graxa) e a Plastquim (carga para extintor), em

Colombo; a Peróxidos do Brasil (cloreto de sódio para branqueamento de celulose), a White Martins (gases

industriais), a Swedish Match (fósforo da marca Fiat Lux) e a Alba Química (formol e resina para madeira), em

Curitiba; e a Synteko (resina para madeira), em Araucária. A participação do segmento no VAF da região apresentou

queda de 3,5%, em 1995, para 2,2% em 2002.

No segmento de perfumarias e cosméticos, a mesorregião contava com 62 estabelecimentos, distinguindo-se

as empresas Botica (O Boticário) e Leclair, ambas em São José dos Pinhais; a Chemist e Baionne, ambas em Curitiba;

a Boulder, em Almirante Tamandaré; e a Aurisbel, em Colombo. A participação do segmento no VAF da mesorregião

apresentou pequena evolução positiva de 0,8%, em 1995, para 1,0% em 2002 (ver tabela A.4.15).

No segmento de produtos farmacêuticos e veterinários, a mesorregião contava com 45 laboratórios,

ancorados nas empresas Novo Nordisk (farmacêuticos), em Araucária; e Herbarium (fitoterápicos) e Laboratórios

Calbos (veterinários), ambas em Curitiba.
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Complexo agroindustrial e madeireiro

O complexo agroindustrial e madeireiro perdeu participação no conjunto industrial da mesorregião,

em virtude, em parte, do deslocamento do dinamismo de crescimento para outras regiões do Estado, e, em parte,

em razão do crescimento mais acelerado das atividades da metal-mecânica. A implantação da Placas do Paraná,

em Jaguariaíva, exemplifica a desconcentração do ramo da madeira no Estado. Apesar disso, alguns municípios da

mesorregião ampliaram e desconcentraram o gênero madeira, com forte aumento de participação no VAF em

Piên, com a implantação da Tafisa (de 0,1%, em 1990, para 11,2% em 2000), Araucária (de 1,2% para 7,6%), e

com ampliações menores em municípios como Pinhais, Fazenda Rio Grande, Contenda e Bocaiúva do Sul (tabela

A.4.16). Já os gêneros papel e papelão e mobiliário perderam participação, sem apresentar qualquer movimento

relevante de desconcentração internamente à mesorregião.

O segmento de lâminas e chapas de madeira, com 100 estabelecimentos, apresentou, no período,

rápida expansão, principalmente em função da ampliação e modernização das empresas tradicionais existentes,

que passaram a produzir placas de medium density fiberboard (MDF), direcionadas ao setor de mobiliário,

oriented stranded board (OSB), mais voltadas para revestimento de interiores, e hight density fireboard (HDF), para

pisos. Destacam-se, em Curitiba, a Berneck, criada em 1965, Placas Paraná, fundada em 1965, Três Pinheiros,

instalada em 1946, e Triângulo, desde 1972; além da portuguesa Tafisa (grupo Sonae), instalada em 1998, no

município de Piên. A participação do segmento no VAF da mesorregião manteve-se no patamar de 2,1%.

O desdobramento de madeira representava-se na mesorregião por 249 estabelecimentos, dentre eles a

Woodgrain do Brasil, em Fazenda Rio Grande; Marinepar, em São José dos Pinhais; e Trevo, em Curitiba. O segmento

obteve pequena queda na participação no VAF da mesorregião, passando de 1,4%, em 1995, para 0,9% em 2002.

Também com participação decrescente no VAF da mesorregião, passando de 0,9%, em 1995, para

0,3%, em 2002, o segmento celulose, papel e papelão vinha composto por 18 estabelecimentos, capitaneados

pela Cocelpa (fibra longa e kraft para sacos multiuso), em Araucária; Dynea Brasil (papel), em Curitiba; e Iguaçu

(celulose, kraft e papel seda), em São José dos Pinhais.
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No segmento embalagens de papel e papelão, dos 37 estabelecimentos, destacam-se as empresas

Trombini, ex-Facelpa, com produção verticalizada (desde a floresta até a conversão em caixas de papelão ondulado),

e a Cartrom, ambas instaladas em Curitiba; Cipapel, em Araucária; Arpeco, em São José dos Pinhais; Graffo, em

Pinhais; e Emplapan, em Rio Negro. O segmento obteve participação declinante no VAF da mesorregião: de 1,2%,

em 1995, para 0,6% em 2002.

Na região, 62 estabelecimentos de confecções de artigos como guardanapos, bobinas, fitas adesivas, filtro

e toalhas compunham o segmento de artefatos de papel e papelão, destacando-se as empresas Mili, em Quatro Barras,

e a Kapersul, em Curitiba, e Technocoat, em Araucária. O segmento de edição, impressão e reprodução conta com 554

empresas, ressaltando-se a Impressora Paranaense, Posigraf e Magistral Impressora Industrial, em Curitiba; Editel

Listas Telefônicas, em São José dos Pinhais; e Ingra, em Campo Largo. A participação deste segmento no total do VAF

da mesorregião apresentou declínio, passando de 2,2%, em 1995, para 1,4% em 2002.

Outros segmentos do complexo agroindustrial

No setor tradicional, são claros os sinais de menor dinamismo nos gêneros de confecções, bebidas e

fumo na mesorregião Metropolitana de Curitiba, comparativamente ao Estado. O fumo, cuja participação no VAF

da mesorregião cai acentuadamente, passando de 3,4%, em 1995, para 0,4%, em 2002, foi influenciado pelo

fechamento, em 1999, da unidade de processamento de Araucária, a Philip Morris. Atualmente, a maior unidade

é a Souza Cruz, instalada em 1960, em Rio Negro.

Em outros gêneros do complexo, como alimentos, que manteve dinamismo, houve difusão, ainda que

tímida, de investimentos a vários municípios. Diferentemente do que ocorre nas demais mesorregiões, na

Metropolitana o gênero alimentos tem pouca representação no VAF industrial, sendo registrada, em grande parte,

por produtos mais sofisticados e de alto valor agregado, como barras de cereais, chocolates, queijos finos, salgadinhos

e conservas de frutas e legumes.

Esse é o caso do segmento mate, dietéticos, temperos e alimentos diversos, em que a mesorregião

possuía 125 empresas, destacando-se a Pepsico do Brasil (salgadinho Elma Chips), de Curitiba, favorecida pela

produção de batata da região; Nutrimental (alimentos de baixa caloria), em São José dos Pinhais; Leão Junior
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(chás e erva-mate) e Moinhos Unidos Brasil-Mate Real (chás e erva-mate), ambas também em Curitiba. O

segmento decaiu em participação no VAF da mesorregião, obtendo 1,6%, em 1995, e 0,8% em 2002 (ver tabelas

A.4.15 e A.4.17). Na mesma ordem, o segmento de chocolates e balas da mesorregião se compunha de 21

empresas capitaneadas pelas empresas Kraft Foods (chocolate, creme de leite e sucos em pó), em Curitiba; Barion

& Cia (chocolates), em Colombo; e Salware (chocolates), em Piraquara.

O segmento de óleos e gorduras vegetais apresentava-se com 9 empresas na mesorregião, com

intensa atividade de crushing (que compreende óleo bruto, farelo e soja em grãos), além de óleo e gorduras

vegetais. Tais atividades se encontram organizadas em dois pólos moageiros: o de Paranaguá, com as empresas

Sadia, ADM, Coamo, Maeda, Bunge Alimentos S/A, e Minoleo; e o pólo no entorno de Curitiba, com a Imcopa, em

Araucária, Socacau, em Curitiba, e Deagral, em Almirante Tamandaré. A participação do segmento no VAF da

mesorregião apresentou evolução positiva, passando de 1,6%, em 1995, para 1,9% em 2002.

Na mesorregião está sediada importante produção olerícola e frutícola do Estado, o que favorece o segmento

de conservas de frutas e legumes, com 32 empresas processadoras, entre as quais se destacam a La Violetera, em

Curitiba, e Vale Fértil, em São José dos Pinhais. Além destas, há uma concentração de pequenas empresas no litoral,

entre as quais Guaranatiba e Floresta (conservas de frutas), Azzo e Tropical (conservas de legumes), em Antonina;

Palmeira (conservas de legumes), em Guaratuba; e Tropical (conservas e legumes), em Guaraqueçaba.

Ainda no litoral, o segmento de preparo e congelamento de pescado apresentava-se com as empresas

Impescal, CPCAM-Central de Peixes, Camarões/Moluscos do Brasil e a Nascimento & Cia, em Guaratuba; e a

Cooperativa de Pescados de Antonina. Estas empresas possuem ainda estrutura incipiente, mas contam com

possibilidades de expansão, em razão da captura marinha de 5,4 mil t/ano de camarão e 1,3 mil t/ano de

pescado, e da aqüicultura (criação de peixes em água doce), que produz 218 t/ano de tilápia, 162 t/ano de carpa

e 114 t/ano de cat-fish, além de 450 mil unidades de peixes ornamentais, credenciando a região como grande

pólo piscícula (PARANÁ, 2002a).

Outros segmentos do complexo alimentar se faziam presentes na mesorregião em 2002, como o de

produtos de origem vegetal diversos, com 19 estabelecimentos, destacando-se as empresas Encomind Agro Industrial

e a Azevedo Bento, em Paranaguá; e a Amenbra Alimentos, em Campina Grande do Sul. O segmento de abate e
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processamento de suínos, bovinos e outras reses possuía 16 abatedouros instalados na mesorregião, ressaltando-se

as empresas Bel Paladar, em Curitiba, e a Agropecuária São José, em São José dos Pinhais. Há ainda o segmento de

abate e processamento de aves, com 10 abatedouros, distinguindo-se as empresas Dagranja Agroindustrial, na Lapa,

e União Agro Ara, em Araucária; e o segmento de laticínios, com 30 empresas, destacando-se a Cooperativa Central

Agropecuária Sudoeste (Sudcoop), em Curitiba, e a Cooperativa de Laticínios Curitiba (Clac).

Na indústria de bebidas, o segmento de cerveja, chope e malte da mesorregião resumia-se à produção

da Cervejarias Kaiser e da Companhia Brasileira de Bebidas, uma das maiores unidades do grupo Ambev,

localizada em Curitiba, que produz cerveja das marcas Brahma e Skol. A participação do segmento no VAF da

mesorregião apresenta-se em queda, passando de 3,3%, em 1995, para 1,2% em 2002. A Vinícolas Campo

Largo, desde 1957 em Campo Largo; a Bebidas Valéria e a Companhia Brasileira de Bebidas, ambas de Colombo;

e as localizadas no tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba (Madalosso, Dalarmi e Durigan), incluindo

os alambiques de aguardente e outros destilados, completam as 26 empresas que compunham o segmento de

vinho e aguardente da mesorregião. No segmento de refrigerantes, refrescos e água mineral, entre as 18 empresas,

sobressaem a Spaipa (Coca-Cola) e a Companhia Brasileira de Bebidas (Antártica), assim como a participação de

água mineral, cuja captação na mesorregião é de 135 milhões de litros/ano em Campo Largo, e 12 milhões de

litros/ano em Almirante Tamandaré, com destaque para as empresas Ouro Fino e Timbu.

Já a ampliação do têxtil, provavelmente associada ao fornecimento à indústria automobilística da área

metropolitana (tapetes e carpetes), ocorreu de forma concentrada na capital. Nesse setor está presente o segmento

de têxtil de fibras artificiais, com 8 estabelecimentos, destacando-se a Amoco do Brasil, instalada em 1978 em

Curitiba, e a Procópio Sacaria, desde 1988 em Campo Largo.

Embora não existam, na mesorregião, atividades de processamento de couro, há um grande mercado

consumidor local que potencializou o segmento produtor de malas, bolsas e outros artefatos de couro, com 71

empresas manufatureiras, em 2002, podendo ser citadas a Bolsas Olimpikus, a Pinton e a Natalli, em Curitiba; a

Bond Street, em Rio Negro; e a Makbras, em Pinhais, além de outras de pequeno porte ou ateliês de modelagem,

instaladas na década de 90.
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Complexo minerais não-metálicos

A indústria de minerais não-metálicos cresceu nos municípios do entorno metropolitano, devido,

principalmente, à expansão da indústria cimenteira de Balsa Nova e Rio Branco do Sul, modernizada e ampliada

ao longo da década. De qualquer modo, é interessante notar algumas expansões marginais, como nos municípios

Fazenda Rio Grande, Araucária, Pinhais, Quatro Barras e Itaperuçu, que apresentaram pequena evolução do VAF

nesse gênero (ver tabela A.4.16).

O calcário, entre os recursos minerais no Paraná, tem destaque pela grande reserva (4,5 milhões de

toneladas), pela importância econômica e pela diversidade de aplicações na indústria do cimento (calcáreo calcítico,

predominantemente nos municípios de Rio Branco do Sul e Campo Largo), cal e corretivo de solo (calcáreo

dolomítico, grande parte em Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul) (MINEROPAR, 2001; MINEROPAR, 2002).

O segmento de extração e beneficiamento de calcário e outros minerais da região era composto por 46 moinhos

de lavra e beneficiamento, majoritariamente de pequeno porte, destacando-se as empresas Granisul e a Brascal,

em Rio Branco do Sul, e a Del Rey, em Cerro Azul; e duas cimenteiras, a Cimento Rio Branco (Grupo Votorantim),

com duas unidades instaladas em 1992 nos municípios de Rio Branco do Sul e Itaperuçu; e a Companhia de

Cimento Itambé, em Balsa Nova. A participação relativa do segmento no VAF da mesorregião manteve-se estável

no patamar de 3,4%, em 1995, e 3,7% em 2002 (ver tabela A.4.15).

O segmento de artefatos de cimento da região contava com 271 estabelecimentos, produzindo telhas,

canos e chapas de fibrocimento de telhas, dos quais se destacam a Isdralit, em Curitiba; Multilit, em São José dos

Pinhais; Cassol, em Araucária; e Eternit, em Colombo. A participação do segmento no VAF da mesorregião

apresentou queda na participação de 1,4%, em 1995, para 0,7% em 2002.

O segmento de cal e gesso, que também tem seu insumo principal no calcário, tinha o parque

industrial constituído por 64 estabelecimentos, destacando-se a SJB Indústria de Cal, em Rio Branco do Sul; Cal

Bateias, em Campo Largo; Cal Tancal, em Colombo; e Cal Chimelli, em Almirante Tamandaré.
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Além do calcáreo, são importantes na mesorregião Metropolitana as reservas de argila (com produção

de 156 mil t/ano, concentrada nos municípios de Balsa Nova e São José dos Pinhais); caulim (produção de 5,8

mil t/ano, concentrada no município de Balsa Nova); e talco, utilizado na indústria de cerâmica branca, com

reservas estimadas em 20 milhões de toneladas no Paraná, representando 17% das reservas brasileiras e

produção de 10 mil t/ano, predominantemente no município de Bocaiúva do Sul (MINEROPAR, 2001, 2002).

É também abundante na mesorregião a rocha para brita, em particular seu submaterial, o saibro, com extração

de 312 mil t/ano, predominantemente no município de São José dos Pinhais. Estes minerais vêm sendo extraídos

pelos 156 estabelecimentos do segmento de extração de argila, pedra e areia na mesorregião.

Na composição de cerâmicas tradicionais (tijolos, telhas, azulejos, porcelanas, louças, etc.), as matérias-

primas naturais, como argilas, caulins, feldspatos, talcos e quartzos, estão presentes na mesorregião, com vantagens

naturais e sistêmicas que propiciaram a formação de um dos mais importantes pólos do segmento cerâmica,

porcelanas e louças do País, com um parque industrial com 239 estabelecimentos, instalados a partir de 1940.

Pode-se dividir a atividade em 4 sub-segmentos: o de cerâmica vermelha (telhas, tijolos e manilhas), com 228

olarias, em sua maioria localizadas nos municípios de Curitiba, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais; o de

cerâmica branca (revestimentos, sanitários e pias), representado pela Incepa (duas plantas industriais) e Tirolesa,

ambas em Campo Largo; o sub-segmento de louças de mesa, com 6 firmas, com destaque para Schmidt e Germer,

ambas em Campo Largo; e o de cerâmica para indústria elétrica, representado pela Lorenzetti Porcelana (cerâmica

utilizada como isolante, termoelétrico, semicondutores e piezoelétrico). As empresas da região contam com fornecimento

de gás natural (vindo da Bolívia), que potencializa e confere maior qualidade aos produtos cerâmicos locais.

A mesorregião destaca-se ainda pela produção de dolomita, utilizada na obtenção de mármore para

revestimento, corretivos de solo, materiais refratários e magnésio metálico, com as maiores jazidas localizadas em

Bocaiúva do Sul, e de rochas ornamentais, com maior produção nos municípios de Piraquara (150,6 mil m3/ano

de granito), Colombo (105,5 mil m3/ano de granito) e Quatro Barras (98,6 mil m3/ano de granito). Nas atividades

de aparelhamento de pedras ornamentais, compostas de 82 firmas, em geral de pequeno porte, ressaltam-se as

empresas Paraná Granitos, de Colombo, e G&J, de São José dos Pinhais (MINEROPAR, 2001, 2002).
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4.2.2 Comércio e Serviços

Embora, na década de 90, o maior montante de investimentos no Paraná tenha se centrado no setor

industrial, ocorreram mudanças significativas nos demais setores econômicos, especialmente na aglomeração

metropolitana de Curitiba, que absorveu maior volume das inversões públicas e privadas. A instalação de novos

e mais modernos empreendimentos ampliou a demanda por serviços e produtos de maior especialização, muitos

dos quais viabilizados por capital internacional e voltados ao mercado global (NOJIMA, MOURA e SILVA, 2004).

Informações disponíveis para a análise de Curitiba demonstram que os elementos mais expressivos e

reveladores das mudanças em curso relacionam-se às atividades de publicidade e propaganda, moda, bancos, serviços

especializados para empresas, eventos e feiras voltados às demandas do turismo de negócios, livrarias, e atividades

que se fazem presentes de modo imaterial, como as novas demandas por serviços via meio eletrônico, centros de

compras 24 horas, além de outros valores urbanos recém-incorporados à vida do curitibano (FIRKOWSKI, 2001).

Os equipamentos comerciais, particularmente os hipermercados, alteraram profundamente seu perfil:

de essencialmente dominado por capitais locais e regionais, passaram a ser altamente internacionalizados, tanto

pela implantação de novos estabelecimentos, como pela aquisição de importantes redes locais e regionais por

empresas de capitais externos (grandes grupos nacionais e internacionais). Cabe ressaltar que as mudanças não

se deram apenas no âmbito da troca de controle, mas irradiaram-se por toda a cadeia de fornecedores, na medida

em que os novos grupos trouxeram não só a modificação física das lojas, como também novos métodos de

trabalho, ampliação do horário de funcionamento e significativas alterações na composição do mix de produtos

disponíveis, no qual cada vez mais as grandes marcas de atuação global sobressaem, em detrimento daquelas de

caráter local e regional. O impacto das grandes lojas no mercado de trabalho também foi relevante, uma vez que

cada uma delas ocupa, em média, 600 funcionários, número muitas vezes superior ao gerado pela maioria das

indústrias instaladas (FIRKOWSKI, 2001).

Ainda segundo Firkowski, os shopping centers representam outro elemento importante para a

compreensão das mudanças recentes, que não se resumem ao crescimento dos equipamentos disponíveis, mas
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também relacionam-se à sua especialização, diversidade e complexidade. O primeiro grande shopping center de

Curitiba foi inaugurado em 1983, em meio a uma grande polêmica que envolvia a proibição legal de implantação

de equipamentos comerciais com mais de 10 mil m2 na cidade. Mesmo assim, com a justificativa de que as

fachadas de uma antiga metalúrgica seriam preservadas, permitiu-se a construção do empreendimento, que

durante anos praticamente não teve concorrentes. A norma da revitalização prevaleceu na instalação dos poucos

shopping da cidade. Porém, após 1996 foram instalados inúmeros outros, não só nas áreas centrais e bairros

nobres, como em outras porções da cidade e em municípios do entorno de Curitiba, dispensando a orientação

anterior. Da mesma forma, novos centros de negócios surgiram, com a reciclagem de prédios ou construção de

edifícios inteligentes.

A internacionalização se apresenta forte também no setor hoteleiro, seja na forma de novos

empreendimentos seja na forma de associações entre os hotéis já existentes e as operadoras internacionais, de

modo a que possam se integrar à rede mundial de hotéis das respectivas operadoras. Trata-se, mais uma vez, da

crescente especialização e internacionalização, na qual os empreendimentos locais não são capazes de atender

às demandas geradas a partir dos processos globais. Estas tornam cada vez mais comum o deslocamento de

executivos e funcionários altamente qualificados, exigindo a reprodução de padrões similares (no caso em questão,

de hospedagem) por todo o mundo. Conseqüentemente, importantes bandeiras da hotelaria mundial passaram a

atuar em Curitiba, não somente elevando a oferta de leitos como também promovendo alterações no perfil dos

hotéis. Igualmente, o segmento de flats teve crescimento acelerado (FIRKOWSKI, 2001).
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GRANDES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS

Na mesorregião Metropolitana de Curitiba, o setor comercial vem sofrendo grande transformação

nos últimos anos, particularmente no que concerne ao segmento do comércio varejista, com a instalação

de vários shopping centers e hipermercados, ampliando a oferta, incorporando capitais externos, alterando

o perfil do fornecedor e do consumidor e implementando padrões internacionais de lojas e produtos.

Com relação a shopping centers, a região inaugura os anos 80 apenas com o Novo Batel, em Curitiba

(COMEC, 2002a). A partir de então, amplia o número de unidades tanto na capital quanto em municípios

do entorno metropolitano e litoral.

Relativamente aos hipermercados, a rede passou por forte adensamento em anos mais recentes,

concentrando-se em Curitiba. Até 1995, estavam instaladas apenas 1 unidade do Extra e 2 do Carrefour.

Desde então, 17 novas unidades foram inauguradas em vários pontos da cidade, das quais a grande

maioria apresenta participação total ou parcial de capital externo, a exemplo das 6 lojas do BIG, do grupo

português Sonae, das 3 do Carrefour, com capital francês, e das 3 do Wal Mart, com capital norte-

americano (CÓRDOBA, 2004).

Empreendimentos desse porte, além de intensificarem relações locais e regionais que envolvem

clientes, produtos, empregos, infra-estrutura, dentre outros, provocam rearranjos no espaço onde se inserem,

apresentando-se como elementos dinâmicos na paisagem urbana. Levam à formação de novos fluxos de

deslocamento, provocando a redução do número de clientes de lojas centrais ou do pequeno comércio dos

bairros, valorizam a área onde se instalam, estimulam a localização de outros pontos comerciais em

suas proximidades, criando, enfim, novas centralidades no espaço urbano.
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Em termos de agregação de valor, no Comércio, a mesorregião agregou, em 2000, 48,8% do VAF

estadual do setor, assim como as maiores participações em todos os seus segmentos: 55,5% do comércio por

atacado, 46,9% do comércio varejista e 36,6% do comércio e reparação de veículos (tabela 4.12). Curitiba foi

responsável por mais da metade da geração de valor do setor, com 27,8% do VAF estadual do Comércio (tabela

A.4.18). Esse desempenho repetiu-se nos segmentos comércio e reparação de veículos (27,6% do VAF estadual do

segmento) e comércio varejista (37,7%).

No comércio por atacado, segmento em que a mesorregião obteve melhor desempenho, Araucária

registrou a maior participação (20,7%), seguido por Curitiba (18,8%). A contribuição a esse segmento fez com que

Araucária se destacasse como o município com a segunda melhor participação no Comércio da mesorregião, com

9,2% do VAF estadual do setor. Sua participação nos demais segmentos do Comércio, contudo, foi pequena,

situando-se em aproximadamente 0,6%.

São José dos Pinhais, o terceiro na geração do valor adicionado do Comércio na mesorregião, com

3,9% do VAF estadual, apresentou valores significativos em todos os segmentos. Seu melhor registro foi em

TABELA 4.12 - COMÉRCIO,
SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - 2000
PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO EM ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR

PARTICIPAÇÃO NO VAF (%)

MESORREGIÃO Valor Adicionado Ativ.
Selec. Setor Comércio

Comércio e Repar. de
Veículos e Motocic.

Comércio por Atacado
e Interm. do Comércio

Comércio Varejista e Repar. de
Objetos Pessoais e Dom.

Noroeste 3,182 3,185 2,439 3,987

Centro-Ocidental 1,979 1,565 2,270 1,850

Norte Central 21,247 31,544 18,872 19,023

Norte Pioneiro 2,631 2,734 2,346 2,913

Centro-Oriental 4,557 5,583 3,541 5,184

Oeste 9,984 9,738 8,672 11,541

Sudoeste 3,183 4,476 2,564 3,249

Centro-Sul 3,050 2,680 3,242 3,110

Sudeste 1,426 1,857 0,511 2,261

Metropolitana de Curitiba 48,761 36,640 55,542 46,883

PARANÁ 100,000 100,000 100,000 100,000

FONTE: SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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comércio por atacado, com 5,6% do VAF do segmento, enquanto em comércio e reparação de veículos esse

percentual foi de 2,9%, e, em comércio varejista, de 2,4%.

Pinhais e Paranaguá aparecem na seqüência, com 2,1% do VAF setorial do Estado e um perfil

comercial semelhante. Em ambos, o melhor resultado ocorreu em comércio por atacado (3,6% do VAF do segmento

em Pinhais e 3,5% em Paranaguá), seguido pelo comércio varejista (1,2% em Pinhais e 1,1% em Paranaguá) e

comércio e reparação de veículos (0,8% em Paranaguá e 0,5% em Pinhais).

Ainda com valor próximo a 1% destacou-se Colombo, que teve no comércio por atacado sua maior

capacidade de geração de valor, com 1,4% do VAF estadual do segmento.

Observa-se que três municípios da mesorregião – Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais –

geraram 83,9% do VAF mesorregional do Comércio.

Analisando-se a composição do VAF no setor Serviços emerge a importância de Curitiba no desempenho

estadual e mesorregional do setor, bem como seu caráter altamente concentrador e articulado à moderna economia

urbana. Enquanto a mesorregião concentrou 73,4% do VAF estadual de Serviços, 59,2 pontos percentuais foram

obtidos somente por Curitiba (tabelas 4.13 e A.4.19). É importante mencionar, também, que a capital obteve a

maior participação em quase todos os segmentos de Serviços, sendo que em alguns foi responsável pela totalidade

do VAF. Esse foi o caso de correio e telecomunicações e atividades auxiliares de intermediação financeira, ambos

congregando atividades mais modernas, de maior produtividade e maior demanda por trabalho qualificado.

Somente em serviços prestados às empresas a mesorregião registrou participação inferior a 50% no

VAF estadual do segmento, com 45,7%. Além de Curitiba, que apresentou 28,2% do VAF estadual desse segmento,

tiveram contribuição importante Paranaguá, com 7,7%, Fazenda Rio Grande, com 3,4%, Pinhais, com 2,7%, e

Araucária com 1,2%.

Embora os serviços de alojamento e alimentação e de transportes sejam os mais pulverizados em todo

o Estado, a mesorregião registrou, respectivamente, 59,2% e 55,9% do VAF estadual desses segmentos. Esses

dados podem denotar concentração das atividades ou empresas mais lucrativas do setor na mesorregião

Metropolitana. Em alojamento e alimentação, somente Adrianópolis e Doutor Ulysses não registraram valores,

enquanto Curitiba gerou 41,5% do VAF estadual do segmento, Araucária 6,9%, e São José dos Pinhais 5,1%.
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TABELA 4.13 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO EM ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR SERVIÇOS, SEGUNDO
MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E PARANÁ - 2000

PARTICIPAÇÃO NO VAF (%)

MESORREGIÃO Atividades Selecionadas
Setor Serviços

Alojam. e Aliment. Transporte, Ativ. Anexas
e Aux. e Ag. Viagem

Correio e Telecomunic. Ativ. Imobil. e Aluguel de
Bens Móveis e Imóveis

Noroeste 0,879 2,487 1,352 0,000 1,061

Centro-Ocidental 0,782 2,114 1,481 0,000 0,213

Norte Central 15,184 16,036 21,726 9,064 1,160

Norte Pioneiro 0,937 1,910 1,844 0,000 3,832

Centro-Oriental 1,921 3,639 3,849 0,000 0,306

Oeste 3,903 10,083 7,614 0,003 0,471

Sudoeste 1,471 1,522 3,198 0,001 0,478

Centro-Sul 1,090 1,820 2,180 0,001 0,027

Sudeste 0,433 1,143 0,843 0,001 0,006

Metropolitana de Curitiba 73,399 59,247 55,914 90,929 92,447

PARANÁ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

PARTICIPAÇÃO NO VAF (%)

MESORREGIÃO Ativ. de Informática e
Conexas

Serv. Prestados Princip.
às Empresas

Pesquisa e Desenvolv.
Ativ. Aux. de Interm.

Financeira, Seguros e Prev.
Outros Serviços(1)

Noroeste 0,366 14,617 0,000 0,101 3,602

Centro-Ocidental 0,134 0,597 0,000 0,000 0,893

Norte Central 12,068 27,652 27,394 0,000 23,067

Norte Pioneiro 0,000 4,043 0,000 3,410 0,111

Centro-Oriental 0,000 0,407 0,000 0,000 2,934

Oeste 12,541 2,794 0,000 0,539 2,177

Sudoeste 1,077 0,376 0,000 0,000 0,381

Centro-Sul 0,833 3,626 0,000 1,925 1,376

Sudeste 0,000 0,217 0,000 0,000 0,076

Metropolitana de Curitiba 72,980 45,670 72,606 94,025 65,382

PARANÁ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

FONTE: SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Atividades recreativas, culturais e desportivas; limpeza urbana e esgoto e atividades conexas; serviços pessoais; atividades associativas.
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Em transportes, além de Curitiba, que apresentou 26,1% do VAF estadual do segmento, São José dos

Pinhais teve a participação relevante de 16,1%. Araucária obteve o terceiro melhor registro, com 3,5%, seguido

por Pinhais (2,9%), Colombo (2,0%), Paranaguá (1,7%) e Campo Largo (1,3%).

Curitiba agregou também os maiores valores gerados pela mesorregião nas atividades de informática:

dos 72,9% do VAF estadual do segmento gerados na mesorregião, 68,5% ocorreram na capital. Somente outros

três municípios da região apresentaram valores nesse segmento: Antonina (2,8%), São José dos Pinhais (1,3%) e

Quatro Barras (0,2%).

O item outros serviços desenvolveu-se também com forte concentração, tanto no âmbito estadual

quanto mesorregional. A mesorregião registrou 65,4% do VAF estadual do segmento, sendo 63,3% somente em

Curitiba. Ainda com valores acima de 0,5% estão apenas São José dos Pinhais (1,0%) e Pinhais (0,6%).

Turismo

A atividade do turismo vem adquirindo relevância ao longo dos últimos anos, tanto em Curitiba

quanto como alternativa de renda para as pequenas propriedades rurais dos demais municípios da mesorregião.

Não menos importante, vem demonstrando capacidade de incorporar grandes contingentes de pessoas, com a

introdução da modalidade de turismo de massas, que se contrapõe ao turismo de elite praticado na região até os

primórdios da década de 90.

No ano 2000, a mesorregião concentrava mais de 50% do valor adicionado fiscal das atividades

diretamente vinculadas ao turismo (tabela A.4.20). O segmento alojamento e alimentação detinha 55,9% dos

estabelecimentos e 33,8% da população ocupada; a atividade de transporte rodoviário empregava 43,1% da

população ocupada no turismo. Esses dois segmentos ultrapassavam 75% da absorção da mão-de-obra no

turismo da mesorregião (tabela A.4.21).

A região possui um grande potencial para o desenvolvimento do turismo rural (PARANÁ, 2003g).

A facilidade e rapidez de acesso, a busca de contato com a natureza e a expectativa de redução das tensões

ocasionadas pelo ambiente urbano são atrativos aos moradores dos grandes centros, tornando o turismo rural
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uma alternativa econômica aos pequenos municípios. A mesorregião já tem recebido apoio técnico de entidades

como a Emater,33  Paranaturismo e Sebrae, privilegiando o enfoque participativo das comunidades locais, de forma

a capacitar os pequenos proprietários de terras a participarem da cadeia produtiva do turismo.

A maioria dos estabelecimentos dedicados ao turismo na mesorregião é composta por micro e pequenas

empresas, muitas delas de caráter familiar, com escassa ou nenhuma capacidade financeira e de gestão, e com

pessoal ocupado pouco preparado.

Curitiba sobressai no turismo de negócios, eventos e cultura, concentrando boa parte da infra-estrutura

turística da mesorregião e do VAF do turismo no Estado. Atende a uma demanda de turismo internacional e desponta

como novo centro de interesse para as operadoras turísticas nos seus roteiros de viagens. Nos últimos anos é

relevante o crescimento da taxa de ocupação hoteleira da cidade vis-à-vis a queda do mesmo indicador para pólos

turísticos como Foz do Iguaçu (gráfico 4.2). Porém, o fenômeno registrado em termos absolutos não revela a sua

importância para a economia regional, visto que Curitiba concentra outras atividades de grande valor adicionado.

33A Emater contou, ao longo dos anos de 1999 e 2002, com
mais de 100 extensionistas que vistoriaram a região e, a

partir dos recursos do crédito rural oriundos do Pronaf,
estabeleceram programas de trabalho junto às
comunidades rurais da região, que levaram ao

desenvolvimento de projetos de turismo rural em 17
municípios. O mais importante do trabalho com os

pequenos proprietários rurais é a orientação para a
organização dos produtores, ocorrendo no âmbito das

decisões dos conselhos municipais de turismo, que
fiscalizam o repasse de recursos a fundo perdido. A Emater
contabiliza mais de cinco projetos coletivos, beneficiando

110 pequenas propriedades rurais, que têm gerado aumento
na renda de 30% das pequenas propriedades e empregado
mais de 600 novos trabalhadores, não contabilizados nos

números oficiais da RAIS (EMATER, 2004).
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GRÁFICO 4.2 - FLUXO DE HÓSPEDES EM ÁREAS SELECIONADAS E PARANÁ - 
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FONTE: SETU
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Curitiba concentra, sozinha, uma média de 25,5% dos estabelecimentos de atividades diretamente

vinculadas ao turismo, com destaque para as de aluguel de veículos (41,6%) e transporte aéreo (35,4%). No caso

do emprego formal, a situação é similar: 40 de cada 100 vagas ofertadas na atividade turística estão na capital,

destacando-se as atividades de transporte aéreo e aluguel de veículos.

No entorno do pólo metropolitano, o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo rural tem sido

uma alternativa de geração de renda e desenvolvimento da pluriatividade na agricultura, além de mecanismo

importante para a absorção de partes do fluxo do êxodo rural. Recentemente, roteiros turísticos visando integrar os

variados tipos de estabelecimentos locais foram criados, impactando positivamente no turismo rural de localidades

da região. Entre eles destaca-se o Caminho Trentino de turismo rural na serra, em Piraquara, criado em 1997,

além de trilhas e vários circuitos como as trilhas Roça Nova, do Cedrinho, do Morro do Canal, do Morro do Vigia,

os circuitos Manancial, do Paraíso, Cultural e da Gastronomia (PARANÁ 2003e, f, g).

Em São José dos Pinhais ressalta-se o Caminho do Vinho, localizado na colônia italiana Mergulhão,

produtora de uvas e vinhos. Nele se divulgam o folclore, o artesanato e as comidas típicas italianas e se comercializam

salames, queijos e conservas. O município possui ainda o Circuito Colonial de turismo rural e o Roteiro Técnico &

Científico, que promove visitas técnicas orientadas às empresas instaladas no município. Campo Largo, considerada

a capital da louça e da cerâmica devido às indústrias localizadas no município, criou a Rota da Louça, na qual o

visitante conhece o processo de fabricação. Outras propostas turísticas existentes são o Roteiro de Bateias, Estrada

de Itambé, Estrada da Faxina e Estrada do Mato Grosso. Araucária explora o Caminho de Guajuvira, que possui

36 quilômetros de extensão, reunindo diversos atrativos, entre os quais “pesque-pagues” e a venda de produtos

orgânicos. Em Campo Magro há o circuito turístico Verde Que te Quero Verde. De modo geral, há um grande

interesse das prefeituras municipais no desenvolvimento desses roteiros, incentivando estruturas de visitação,

promovendo a produção rural e os atrativos paisagísticos e históricos e buscando fortalecer a identidade local.

No litoral, são sete os municípios com potencial turístico diferenciado e com características específicas

de paisagem, tipo de ocupação, fauna, flora e acesso viário. É importante destacar a baía de Paranaguá, a Serra do

Mar – penetrada pela histórica estrada da Graciosa – e a cidade de Antonina, cuja estação ferroviária é um dos
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monumentos históricos mais importantes da linha férrea, que, junto a Morretes, constituem importantes centros

históricos e gastronômicos da região.

Apesar da importância para a economia local, as atividades de turismo no litoral provocam efeitos

perversos. Nos municípios balneários, o afluxo nos períodos de sazonalidade (alta temporada) afeta o ambiente

natural e compromete a capacidade de exploração sustentável do turismo. A sazonalidade e a afluência do

turismo de massa demandam medidas emergenciais para manter níveis mínimos de balneabilidade das praias e

atendimento adequado aos turistas. Além disso, a presença da “segunda residência” favorece a especulação

imobiliária e a exclusão de populações originais e sobrecarrega a municipalidade no atendimento às demandas.

O Vale do Ribeira tem uma infra-estrutura pouco explorada, porém de grande interesse histórico e

geológico, que faz com que receba regularmente turistas especializados. O lado paulista dessa área já implementa

projetos estratégicos de desenvolvimento sustentável de turismo, com participação da comunidade. Projetos com

recursos do Pronaf, com o intuito de desenvolver alternativas de renda via desenvolvimento da agricultura

orgânica e o turismo sustentável, vêm sendo desenvolvidos em parceria entre órgãos públicos dos Estados do

Paraná e de São Paulo.

São identificadas duas áreas de importância para o ecoturismo e o turismo de aventura: os parques

estaduais de Campinhos e das Lauráceas. O primeiro, situado em Tunas do Paraná, possui vegetação original de

araucárias, imbuia, cedro, erva-mate e carvalho brasileiro, além de um conjunto de grutas de formação calcária,

denominada Conjunto dos Jesuítas. O parque Estadual das Lauráceas, nos municípios de Adrianópolis e Tunas do

Paraná, possui vegetação natural de araucárias e floresta atlântica; também indicado para o turismo ecológico,

vem recebendo investimentos diretos do Programa Pró-Atlântica.
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A composição das receitas da mesorregião Metropolitana de Curitiba34  mostra uma situação peculiar

em função do porte que apresenta o município de Curitiba, por concentrar, em média, metade do montante dos

recursos públicos que circulam nessa região. Este município tem as fontes de receitas relativamente equilibradas,

com significativa presença dos recursos próprios.

Os demais municípios agrupados por tamanho vão apresentar, para as faixas de até 20 mil habitantes,

dependência maior dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), enquanto para os municípios

entre 20 mil e 100 mil habitantes a maior participação provém de recursos do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços (ICMS) – tabela 4.14. Nesse segmento estão concentrados alguns municípios industriais

com elevado índice de arrecadação desse tributo. Destaca-se a presença do município de Araucária, com a

segunda maior concentração de ICMS depois de Curitiba, por localizar-se nele a refinaria de petróleo. Os municípios

na faixa entre 100 mil e menos de 1 milhão de habitantes vão apresentar também uma receita significativa de

ICMS, uma vez que concentram indústrias de grande porte com reflexos na arrecadação.

4.3 FINANÇAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS

34As finanças dos municípios foram analisadas segundo a
origem dos recursos, que incluem a Receita Própria, Outras
Receitas e aquelas que estão vinculadas às transferências
federais constitucionais (FPM); às estaduais, nas quais são
mais significativas a quota parte do ICMS e um percentual

do IPVA; juntamente com as despesas, que permitem avaliar
a capacidade de gestão das municipalidades. Como

parâmetro de análise, foram consideradas as obrigações
delegadas pela Constituição Federal de 1988 e a

Constituição Estadual de 1989, para os municípios, com as
respectivas receitas oriundas das transferências de recursos

da União e do Estado. Outros parâmetros utilizados na
análise foram: a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei

Complementar nº 101, de maio de 2000 –, que impõe um
modelo de gestão pública com equilíbrio financeiro e

transparência; e a Lei Federal nº 10.028, em vigor desde
outubro de 2000, que trata de crimes fiscais e

responsabiliza o administrador público, no caso o prefeito
municipal, na gestão do gasto.

TABELA 4.14 - RECEITAS MÉDIAS E RECEITA PER CAPITA SEGUNDO AS PRINCIPAIS ORIGENS DOS RECURSOS E O TAMANHO DOS
MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2002(1)

RECEITA MÉDIA (R$)

ORIGEM DOS RECURSOS Até 20 mil
habitantes

Entre 20 e 100
mil habitantes

Entre 100 mil e
1 milhão de habitantes

Acima de 1 milhão
de habitantes(3)

ICMS 1.788.630,26 14.584.344,62 25.077.648,72 203.383.254,41

FPM 2.888.062,13 9.485.406,03 13.360.251,42 305.798.378,23

Outras Receitas

Compensação de exportação e IPVA 247.365,17 1.875.150,43 4.166.390,88 93.332.331,06

Mananciais e unidades de conservação 392.420,76 996.044,14 1.122.971,24 1.058.167,46

Royalties Itaipu 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação financeira recursos hídricos 362.730,86 220.149,18 (2)39.128,41 0,00

Receita per capita 547,93 582,91 431,15 713,70

FONTES: STN, ANEEL, SEFA, SEMA/IAP, IBGE
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) O tamanho dos municípios refere-se aos dados de população do Censo Demográfico 2000, do IBGE.
(2) Valor referente somente ao município de São José dos Pinhais.
(3) Valor referente somente ao município de Curitiba.
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Na mesorregião encontram-se os maiores percentuais de arrecadação de recursos próprios derivados

dos tributos municipais. Isto se deve à elevada concentração urbana de Curitiba e municípios do entorno, assim

como à presença dos balneários – Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná – com domicílios e infra-estrutura de

veraneio que representam uma fatia importante da arrecadação municipal (tabelas 4.15 e A.4.22).

Quanto à receita per capita, os municípios em geral apresentam relativa diferenciação em função do

número de habitantes e do volume de recursos a eles destinados, que quase sempre se reflete em maior receita

média per capita para aqueles municípios com menor população em relação aos demais. Isso decorre do fato de

as transferências se basearem num patamar mínimo de população para a realização do cálculo das alíquotas. Na

mesorregião Metropolitana essa generalização não se confirma. Curitiba sobressai com uma receita per capita

superior à média dos demais grupos de municípios (ver tabela 4.14), e a categoria com a menor receita per capita

média é a dos municípios com população superior a 100 mil habitantes. Nessa mesorregião, encontram-se ainda

casos que podem ser tomados como extremos, tanto pela concentração de arrecadação, caso de Araucária, que

TABELA 4.15 - PERCENTUAIS MÉDIOS DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO O TAMANHO DOS MUNICÍPIOS E(1)

O TIPO DE INDICADOR - MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ - 2002

PERCENTUAL MÉDIO

INDICADOR Até 20 mil
habitantes

Entre 20 mil e
100 mil

habitantes

Entre 100 mil e
menos de

1 milhão de
habitantes

Acima de
1 milhão de
habitantes(2)

Média dos
municípios

paranaenses

Endividamento 4,75 4,07 4,90 4,16 5,00

Gestão tributária 9,07 17,21 23,17 27,08 9,00

Dependência 83,02 71,24 63,88 38,31 81,00

Dependência federal 50,04 38,62 26,80 19,85 49,00

Dependência estadual 32,13 30,32 37,07 18,40 29,00

Outros custeios 77,33 74,96 68,23 44,02 72,00

Pessoal 45,81 42,97 42,97 22,05 43,00

Grau de investimento 5,60 16,49 7,54 4,11 9,00

FONTES: STN, IBGE

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) O tamanho dos municípios refere-se aos dados de população do Censo Demográfico 2000, do IBGE.
(2) Valor referente somente ao município de Curitiba.
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apresenta a maior receita per capita (R$ 1.654,15), como quanto pela carência, a exemplo do município de

Colombo, que alia o grande crescimento populacional à fraca performance arrecadadora, detendo a menor receita

per capita (R$ 162,09) – ver tabela A.4.22.

Comparando-se os valores médios das receitas distribuídas a partir das transferências constitucionais

e outras, a mesorregião apresentou, na categoria outras receitas, valores representativos para alguns municípios

quando comparados à sua receita total. Estas vão compor um adicional de receita com impactos diferentes sobre

os tamanhos de municípios. Uma análise mais detalhada deste item, no que se refere às principais origens dos

recursos, aponta que em todos os municípios que recebem compensações financeiras (compensações das exportações

e IPVA, proteção de mananciais e unidades de conservação – ICMS Ecológico) estas representam um percentual

de arrecadação importante, como é o caso de Piraquara, que detém os mananciais de abastecimento hídrico

(mapa 4.3). Curitiba também é um caso particular devido ao volume de recursos repassados pela compensação de

exportação e IPVA.

De maneira geral, as maiores dificuldades financeiras estão concentradas nos municípios que dependem

mais das transferências, particularmente do âmbito federal. A atomização dos recursos na mesorregião também

resulta em dificuldade para alguns deles em manter sua estrutura de serviços, tornando-a não compatível com as

crescentes demandas sociais locais.

No âmbito das despesas35  o indicador considerado mais importante é despesas com custeio,

principalmente com pessoal, para as quais existe um limite de gastos de até 60% da receita operacional líquida,

e mostra aqueles municípios com comprometimento neste item. Na mesorregião Metropolitana de Curitiba,

Morretes, Almirante Tamandaré e Colombo apresentaram dispêndio acima desse limite. Nos demais municípios

existe um equilíbrio nesta rubrica orçamentária (tabela A.4.23).

Quanto aos indicadores médios de gestão dos recursos orçamentários totais tem-se um nível de

endividamento abaixo dos 10% para todos os municípios, exceto Doutor Ulysses, no qual esse índice atinge

13,4%, podendo estar vinculado a alguma contrapartida de participação em obras tanto do governo federal como

estadual. Os demais apresentam índices compatíveis em termos de administração financeira.

35Enfocadas segundo indicadores que mostram, num
primeiro recorte, o percentual dos principais gastos, e se

estes estão amparados pelos parâmetros que a lei determina
como teto, principalmente o item custeio de pessoal. O

segundo recorte refere-se aos investimentos e ao grau de
endividamento, parâmetros adequados para avaliar o

desempenho financeiro do município.
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Os compromissos com outros custeios, que envolvem a manutenção da estrutura administrativa, indicam

uma situação diferenciada para os vários tamanhos de municípios, com o comprometimento maior para os

pequenos e um percentual inferior para os demais (ver tabela 4.15). Vale destacar a situação financeira dos

municípios de Curitiba e Rio Branco do Sul, com médias de gastos em pessoal e outros custeios de 44,0% e

44,7%, respectivamente, bem menores, portanto, que os demais, que superam 60%.

O indicador de despesas, de modo geral, demonstra ainda que os municípios pequenos têm uma

baixa capacidade de investimento em relação aos demais. No caso da mesorregião Metropolitana este comportamento

se torna atípico, já que os municípios que sofrem os impactos do crescimento populacional elevado e que

exercem o papel de “cidades-dormitório”, na aglomeração metropolitana, revelam a mesma capacidade reduzida

de investir. Num outro patamar estão aqueles municípios que recebem outras receitas e que, conseqüentemente,

podem aumentar sua capacidade de investimento, principalmente em infra-estrutura. Curitiba deve ser considerada

como um caso à parte por dispor de volumes expressivos de recursos e acesso facilitado a financiamentos. Para

os demais municípios, o volume de recursos define o nível dos investimentos e apresenta variação conforme os

diversos tamanhos de municípios (ver tabela A.4.23). Excluindo aqueles que mantêm taxa de investimento acima

dos 10% – Antonina, Piên e Tunas do Paraná (pequenos), Campina Grande do Sul, Campo Magro e Piraquara

(médios) e Paranaguá, Pinhais e São José dos Pinhais (grandes) –, os demais apresentam percentuais menores e

pouco significativos, o que se reflete no baixo nível de investimentos para a maioria deles.
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5.1 SISTEMA DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

A mesorregião Metropolitana sedia a grande maioria das instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação

do Estado. Conta com a presença de estruturas regionais e com instituições de caráter nacional, que formam um

conjunto bastante diversificado, o qual, embora centrado na capital, desenvolve atividades e obtém resultados que

extrapolam essa dimensão territorial. De modo geral, o adensamento constituído é bastante expressivo e pode

representar um potencial de intercâmbio interinstitucional favorável ao reforço de um ambiente de CT&I. O

patrimônio de ativos na mesorregião tem uma composição ancorada em 28 entidades governamentais (5 federais,

22 estaduais, sendo 2 delas empresas mistas, e 1 municipal), 22 particulares ou não-governamentais, 9 incubadoras

e 1 parque tecnológico.

Na formação desse conjunto, as instituições governamentais ocupam o lugar de precursoras no

desenvolvimento da tecnologia no Estado. A partir do desempenho de suas funções, muitas delas acumularam

experiências e desenvolveram conhecimentos que as situam atualmente em esferas de reconhecida competência

em suas áreas de atuação. São expressivos os avanços em termos de CT&I de muitas das entidades vinculadas às

várias Secretarias de Governo ou empresas do Estado. Mais recentemente, o grupo se amplia com entidades de

características distintas que nascem de iniciativas particulares ou não-governamentais, dirigidas, principalmente,

à apreensão e difusão de modernas áreas de serviços de informatização, gestão do conhecimento, softwares e

qualidade da produção. Nessa vertente se alinham, entre outras entidades, o Instituto de Tecnologia para o

Desenvolvimento (Lactec) e o Centro de Integração de Tecnologia do Paraná (Citpar) – quadro A.5.1.

Entre as instituições que formam o ambiente de ativos tecnológicos do Estado, algumas já alcançaram

padrões de excelência reconhecidos nacionalmente. Nesse sentido vale ressaltar o crescimento e consolidação

do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), que se expressa na diversidade de suas frentes de pesquisa e,

particularmente, no desempenho do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), que, estruturado em

bases altamente qualificadas, situa-se como competência nacional em biologia molecular aplicada à produção

de imunobiológicos.
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Outra instituição sediada na mesorregião com destaque no campo científico nacional é o Centro

Nacional de Pesquisa Florestal, vinculado à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Constitui

referência em pesquisas para a conservação, produção e utilização de recursos florestais.

Nessa mesma direção cabe apontar o Lactec, que, voltado para o desenvolvimento de pesquisas e

projetos para o setor de energia elétrica, ocupa posição de centro de excelência nacional em Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D) na área de eletrônica e eletricidade. Criado em 1977, resultado de uma parceria entre a

Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), atualmente

integra outros membros, como a Federação da Indústria do Paraná (Fiep), Associação Comercial do Paraná (ACP)

e Instituto de Engenharia do Paraná (IEP). Sua estruturação contou com recursos financeiros do Ministério da

Educação (MEC), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BID) e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

De natureza similar e com a preocupação de criar um ambiente de sinergia entre empresas, centros

de pesquisa e universidades, surgiram, na década de 90, as incubadoras e parques tecnológicos, como instrumentos

para o desenvolvimento de idéias, produtos ou serviços pautados em inovação tecnológica. Na perspectiva de

incentivar maior intercâmbio de experiência e cooperação entre incubadoras, parques tecnológicos e empresas

incubadas, foi criada, com o apoio do Governo do Estado, a Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos

do Paraná (Reparte).

Encontram-se integradas a essa rede 17 das 22 incubadoras de empresas do Estado. A mesorregião

Metropolitana, mais particularmente Curitiba, abriga nove incubadoras. Em sua maioria apóiam empresas com

projetos diversificados, com predomínio nas áreas de eletroeletrônica e tecnologias de informação e comunicação

(TIC). A Incubadora Tecnológica de Curitiba (Intec) destaca-se como a primeira incubadora criada no Estado e vem

sendo importante referência nas atividades relacionadas às TIC.

Paralelamente, a mesorregião Metropolitana concentra uma expressiva estrutura de ensino superior,

a maior do Estado, com 56 instituições distribuídas em 11 dos seus municípios, e vários campi nesta e em outras

mesorregiões (tabela 5.1 e quadro A.5.2). Neste conjunto, três instituições são de caráter público: a UFPR, o Centro

Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e a Faculdade Estadual de Filosofia e Letras de Paranaguá (Fafipar). Entre
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as inúmeras instituições privadas encontram-se 2 universidades, 2 centros universitários, 5 centros de educação

tecnológica, 40 faculdades, 5 delas integradas, e 4 institutos ou escolas superiores.

Na área de graduação essas instituições ofertam 532 cursos que abrangem as diversas áreas de

ensino e pesquisa (quadro A.5.3). Ao lado da elevada concentração e diversidade de cursos na capital, o município

de São José dos Pinhais se distingue por sediar o campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC),

além de duas outras faculdades. Outros municípios da aglomeração metropolitana – Colombo, Campina Grande

do Sul, Araucária, Pinhais e Campo Largo –, assim como a Lapa, contam com a presença de uma instituição de

ensino superior que oferece, em geral, mais de um curso. A expansão da oferta de cursos ocorre no litoral, pela

extensão da UFPR em Pontal do Paraná, pela presença de uma Faculdade Estadual e de um Instituto Superior

privado, em Paranaguá, e de três instituições privadas em Guaratuba.

Essa estrutura se complementa com uma significativa oferta de cursos de pós-graduação ligados às

várias áreas do conhecimento, ofertados em grande maioria pela UFPR, e em número significativo pela PUC e

pelo Cefet. Outras duas instituições, a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e a Faculdade Evangélica do Paraná

(Fepar), complementam essa oferta (ver quadro A.5.1). Todos encontram-se centrados no município de Curitiba.

Entre os 91 cursos ofertados, 28 são em nível de doutorado e, de modo geral, esses cursos se desenvolvem em

linhas específicas, permitindo um leque de temas relativamente ampliado no conjunto dessas escolas.

TABELA 5.1 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SEGUNDO CATEGORIA ADMINISTRATIVA NA
MESORREGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E PARANÁ - 2004

INSTITUIÇÕES
CATEGORIA ADMINISTRATIVA

Mesorregião Metropolitana de Curitiba Paraná

Universidade 3 10

Centro Universitário 2 4

Faculdade Integrada 5 8

Faculdades, escolas e institutos 40 121

Centro de Educação Tecnológica 6 7

TOTAL 56 150

FONTE: MEC



eituras     egionaisL R
142

Metropolitana
de Curitiba

Mesorregião
Geográfica

Vale ressaltar a existência de grupos de pesquisa articulados a programas e linhas de financiamento

com entidades de mérito reconhecido, situação indicativa do grau de consolidação alcançado por essas instituições

em termos de desenvolvimento de CT&I. Segundo o banco de dados do CNPq, relativo a 2002, constavam 1.070

grupos de pesquisas registrados no Estado do Paraná, que integravam 6.463 pesquisadores. A mesorregião

Metropolitana possuía 393 grupos, aos quais estavam vinculados 2.280 pesquisadores, o que representa, tanto

em termos de grupos como de pesquisadores, uma participação acima de 1/3 no âmbito do total do Estado

(quadro A.5.4). Os trabalhos de pesquisa estão concentrados na UFPR, com 241 grupos de pesquisa e 1.310

pesquisadores; de modo mais restrito, na PUC, com 101 grupos de pesquisas e 586 pesquisadores; na UTP, com

31 grupos e 204 pesquisadores; e ainda, no Cefet, com 20 grupos de pesquisa e 180 pesquisadores.

No sistema de CT&I percebe-se uma evolução bastante positiva em função do aumento de espaços

específicos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias, em particular pelo fortalecimento de

segmentos não-governamentais. Por sua vez, esta evolução tem permitido uma qualidade de resultados que vem

colocando algumas instituições em patamar de excelência. De modo geral, pode-se observar que o potencial de

avanço em direção à consolidação do sistema de CT&I depende de um maior estreitamento nas articulações entre

instituições governamentais, privadas e acadêmicas em torno de projetos de importância econômica e social,

assim como da intensificação do intercâmbio com a base produtiva regional e estadual.
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5.2.1 Sistema Rodoviário

A mesorregião Metropolitana de Curitiba, na condição de abrigar a capital do Estado, realiza articulações

em vários níveis, desde internacional e interestadual, intermesorregional, de metrópole a metrópole, em conexão

entre o pólo metropolitano e os diversos pólos regionais, até as comutações intramesorregionais, estando aqui

incluídas as ligações intrametropolitanas e as de acesso ao litoral, alcançando os portos de Paranaguá e Antonina.

Desse modo, quatro importantes vetores que estruturam o sistema rodoviário estadual atravessam a

mesorregião, conformando um entroncamento localizado nos limites territoriais e no entorno do município de

Curitiba. São eles: a BR-116, que corta o País longitudinalmente na direção norte-sul, de Fortaleza (CE) a

Jaguarão (RS); a BR-277, que conecta a fronteira internacional, do oeste do Estado – Paraguai e Argentina –, ao

litoral paranaense e à BR-376, que, complementada pela porção catarinense da BR-101, interliga Dourados (MS)

a Florianópolis (SC); e a BR-476, cujo traçado une Adrianópolis, na divisa com São Paulo, a União da Vitória, na

divisa com Santa Catarina (BRASIL, 2004).

A BR-116 integra o Corredor Mercosul, sistema de estradas que interliga os Estados da Região Sul

e São Paulo, tendo sido construída em 1961, denominada Rodovia Régis Bittencourt nos trechos paranaense e

paulista. Une São Paulo (SP) a Porto Alegre (RS), atravessando a mesorregião Metropolitana de Curitiba e o

interior do Estado de Santa Catarina. Internamente à mesorregião, encontra-se totalmente duplicada em direção

a São Paulo, atendendo diretamente as sedes dos municípios de Quatro Barras e Campina Grande do Sul

(mapa 5.1). Suas condições de tráfego são classificadas como muito boas, conforme critérios do Departamento de

Estradas de Rodagem - DER (PARANÁ, 2004g).36  Ao sul de Curitiba, em direção a Santa Catarina, a pista é

simples, porém seu estado de conservação é igualmente satisfatório. Essa porção da rodovia cruza, na mesorregião,

os municípios de Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Quitandinha, Campo do Tenente e Rio Negro.

5.2 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
E AEROPORTOS

36De acordo com dados do DER, em janeiro de 2003, 39%
da malha rodoviária do Paraná não pedagiada, sob

responsabilidade daquele órgão, encontrava-se em situação
de conservação péssima e ruim. Essa situação está presente

nas várias regiões do Estado.
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Com a expectativa de eliminar os congestionamentos e o tráfego pesado na parcela urbana da rodovia,

em Curitiba e aglomerado metropolitano, foi inaugurado em dezembro de 2002 o Contorno Leste, um desvio com

60 quilômetros de extensão entre Quatro Barras e o bairro Pinheirinho (MILÊNIO, 2004). O trecho que atravessa

a cidade de Curitiba teve sua administração repassada à prefeitura municipal. Atualmente inicia-se um processo

para sua transformação e revitalização, que deverá resultar na implantação de um corredor de transporte coletivo,

denominado Eixo da Integração. Contudo, persistem os congestionamentos, principalmente no trecho que corta o

município de Fazenda Rio Grande, ao sul do aglomerado metropolitano.

A BR-277 corta o Paraná no sentido leste-oeste. Construída em etapas, a rodovia foi inaugurada em

toda sua extensão em março de 1969, constituindo-se no principal eixo comercial e turístico do Paraná. Atualmente

encontra-se incluída no programa de transferência de operação à iniciativa privada, via sistema de concessão. Liga

o litoral e o porto de Paranaguá a Curitiba e posteriormente a Foz do Iguaçu, passando por Guarapuava, Laranjeiras

do Sul e Cascavel, dentre outros. Na continuidade, essa rodovia interliga-se com a Ruta 2 (Rodovia Transparaguaia),

alcançando Assunção; ainda seguindo rumo à fronteira com a Bolívia, pela Ruta 33, liga-se a La Paz e a Lima, no

Peru. A BR-277 constitui-se, portanto, em parte integrante da Rodovia Transversal Panamericana, possibilitando a

esses países acesso a portos brasileiros no Atlântico.

A parte da BR-277 que cumpre a função de promover o acesso ao litoral, a leste de Curitiba, com pista

inteiramente duplicada, constitui-se no eixo central de um sistema composto por derivações que levam aos

municípios de Morretes e Antonina (PR-408), na baía de Paranaguá, e aos municípios de Matinhos (PR-508) e

Pontal do Paraná (PR-407 e PR-412), atendendo aos balneários adjacentes. Dessas, considera-se em boas

condições de tráfego a PR-508, conhecida como Alexandra-Matinhos, de pista dupla, e a PR-412, ao longo da orla

entre Pontal do Paraná e Praia de Leste.

A BR-376 cruza diagonalmente o Estado do Paraná em direção a noroeste, na fronteira com o Mato

Grosso do Sul, e em direção a sudeste rumo a Joinville e às demais aglomerações urbanas do litoral catarinense.

Internamente à mesorregião Metropolitana de Curitiba, esta rodovia se desenvolve de maneira descontínua, não

adentrando a capital.
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Sua parcela a noroeste, que abriga a ligação da mesorregião às aglomerações metropolitanas do Norte

Central, passando por Ponta Grossa, inicia-se a partir da BR-277, em São Luiz do Purunã. Denominada Rodovia

do Café, originalmente Estrada de Mato Grosso, foi concebida com o propósito inicial de promover a ligação entre

o Mato Grosso do Sul e o litoral, através do território paranaense (PARANÁ, 2003h). O início de seu traçado data

de 1871, e desde 1984 é utilizada na plenitude de sua extensão. Atualmente encontra-se incluída no programa

de transferência de operação à iniciativa privada, via sistema de concessão, apresentando-se duplicada desde o

entroncamento com a BR-277 até Ponta Grossa, em muito bom estado de conservação, segundo critérios do DER.

Com relação a tais rodovias, integrantes do sistema concessionado, de modo geral pode-se constatar

que sua qualidade vem permitindo condições satisfatórias de tráfego, asseguradas sobretudo pelos compromissos

das empresas, ainda que o ônus do pedágio necessite de equacionamentos que atendam a uma relação de

custo-benefício.

A porção a sudeste da BR-376 parte de Curitiba, atravessando a sede do município de São José dos

Pinhais, até alcançar Garuva, já em território catarinense. Encontra-se duplicada e em boas condições de

trafegabilidade. Constitui-se em alternativa para o acesso às praias paranaenses, já que possibilita a utilização da

rodovia PR-412, de Garuva à Guaratuba. Este município não dispõe de ligação rodoviária direta com os demais

municípios do litoral paranaense, encontrando-se separado dos mesmos pela baía de Guaratuba, cujo cruzamento

é feito por ferry-boat.

Ainda no que diz respeito ao acesso ao litoral paranaense, existe a PR-410, denominada Estrada da

Graciosa, que atravessa um trecho urbano dos municípios de Curitiba e Pinhais, mas torna-se efetivamente

conhecida no trecho que se desenvolve a partir da BR-116 na direção das cidades históricas de Morretes e

Antonina, no qual adquire um caráter diferenciado, de valor histórico, cultural e turístico. Começou a ser construída

em 1854, com uma extensão de 28,5 km, levando 20 anos para ser concluída. Foi oficialmente inaugurada em

1873. Até a metade do século XX era a única estrada pavimentada em todo o território do Paraná. Nela transitavam

os caminhões carregados de madeira, mate e café, passando por Curitiba em direção aos portos de Paranaguá e

Antonina. Servia, também, como via de acesso às praias e ilhas do litoral. Parte da estrada é utilizada regularmente,

tornando-se a única via de acesso ao litoral com características de estrada-parque e caminho histórico. Além de
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seu valor histórico-cultural, a Estrada da Graciosa reforça sua importância por estar inserida num dos últimos

remanescentes da Floresta Atlântica, tendo recebido reconhecimento formal com a criação da Área Especial de

Interesse Turístico do Marumbi, em 1984.

A BR-476, em sua parcela ao sul da metrópole, promove a ligação da mesorregião Metropolitana de

Curitiba com a mesorregião Sudeste Paranaense, especificamente São Mateus do Sul e União da Vitória, na divisa

com Santa Catarina. Dentro da mesorregião, a rodovia passa por Araucária, Contenda e Lapa. Continua em direção

predominantemente oeste, incorporada à BR-153 e posteriormente à BR-280 até Barracão, interligando todo o

Sudoeste e a fronteira argentina com a capital e o porto de Paranaguá. Denominada Rodovia do Xisto, a estrada

Curitiba/São Mateus do Sul foi construída mediante convênio entre o DER e a Petrobras, na década de 60, tendo

sido considerada um importante eixo para a economia paranaense em decorrência da presença de grandes

reservas de xisto, em São Mateus do Sul. Além disso, a rodovia também favorecia o escoamento de toda a

produção agrícola da porção sul do Paraná. De acordo com a classificação definida pelo DER, a extensão total em

território paranaense, dessa parte da rodovia, encontra-se em muito boas condições de trafegabilidade.

Em sua porção que parte do norte de Curitiba, a BR-476 muda totalmente suas características e

condições de tráfego. Denominada Estrada do Ribeira, devido à sua inserção na região do Vale do Ribeira,

conduz-se pelos municípios de Colombo, Bocaiúva do Sul, Tunas do Paraná e Adrianópolis. Implantada na

década de 30, assumiu até 1960 o principal trajeto de conexão dos pólos urbanos de Curitiba e São Paulo.

Porém, seu traçado não era compatível com o que seria a ligação rodoviária definitiva entre os dois centros.

Assim, após a pavimentação da BR-116, esta ligação deixou de ser importante, tendo sido relegada a um plano

secundário, voltando a atender apenas ao tráfego local de madeira e de produtos de atividades de extração

mineral, principalmente com destino ao mercado consumidor de Curitiba. A maior extensão de seu leito, que

liga Bocaiúva do Sul a Adrianópolis, passando por Tunas do Paraná, ainda não possui pavimentação.

A PR-092, que conecta os municípios de Doutor Ulysses e Cerro Azul, também se encontra em

condições precárias, sem pavimentação. É nítida, portanto, a total carência de infra-estrutura viária na região do

Vale do Ribeira, ao norte da aglomeração metropolitana.
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A mesorregião abriga também o leito da PR-090, denominada Estrada do Cerne, de fundamental

importância histórica para o desenvolvimento do Estado. Foi construída na década de 30, com o objetivo de ligar

o norte paranaense ao porto de Paranaguá. Seu leito parte de Curitiba, percorre Campo Largo e Campo Magro,

dentro da mesorregião, atingindo, entre outros, Piraí do Sul, na mesorregião Centro-Oriental, e Jataizinho, no

Norte Pioneiro. Durante vinte anos representou o principal escoadouro da produção cafeeira, que anteriormente

era exportada, em grande parte, pelo porto de Santos. No início dos anos 60, com a Rodovia do Café inteiramente

asfaltada entre Ponta Grossa e Apucarana, a Estrada do Cerne, em condições técnicas inadequadas e arcaicas,

começou a perder a importância. Encontra-se atualmente sem pavimentação no trecho de Curitiba a Piraí do Sul.

Assim, no âmbito das relações intramesorregionais, observa-se que o sistema viário da mesorregião

Metropolitana de Curitiba é o único, dentre os referentes às demais mesorregiões, que mantém um caráter

segregador, penalizando sedes de municípios mais afastados do pólo, localizados na porção ao norte, a exemplo

de Doutor Ulysses, Cerro Azul e Adrianópolis, bem como Guaraqueçaba, cujos acessos não são sequer pavimentados.

Esta situação os submete a problemas tanto de abastecimento quanto de escoamento de sua produção, agudizados

em épocas de chuva. Além do não atendimento a essas sedes de municípios, não há qualquer trecho pavimentado

que atinja as inúmeras sedes de distritos e povoados neles instalados, o que demonstra que, de modo geral, a

mesorregião não possui uma malha rodoviária condizente com suas necessidades e dimensões geográficas.

Quanto ao restante da malha pavimentada de estradas estaduais e de ligações secundárias que

complementam as rodovias federais, há trechos ruins, segundo identificação do DER. Nesse sentido pode-se

apontar algumas situações concentradas, como por exemplo a PR-281, que atinge Tijucas do Sul; a PR-427, que

liga Lapa a Campo do Tenente; a PR-510, que une Campo Largo a Balsa Nova; e a PR-423, bifurcação da BR-277,

de acesso direto a Araucária.
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PRINCIPAIS VIAS DE CONEXÃO INTRAMETROPOLITANA

A consolidação de um sistema viário metropolitano apresenta-se como uma das grandes

demandas socioeconômicas da Região Metropolitana de Curitiba. Sua organização e complementação

ainda dependem de soluções político-institucionais, no sentido de operacionalizar uma gestão integrada.

A densa malha viária intrametropolitana existente articula trechos de interesses e competências

institucionais diferenciadas em função da especificidade dessa infra-estrutura e da complexidade peculiar

a uma região metropolitana.

Para fundamentação e institucionalização de um sistema de gestão integrada, essa malha

viária foi objeto de classificação técnica e funcional, podendo simplificadamente ser resumida em:

• vias expressas: conjunto de rodovias federais convergentes ao núcleo metropolitano e anel

de contorno regional, abrigando prioritariamente o tráfego de longa distância, sem conexão

direta com os principais geradores de tráfego;

• vias de integração: apresentam continuidade ao sistema de vias expressas, internamente

ao anel de contorno regional, abrigando o tráfego intrametropolitano de longa distância e

o tráfego que chega e parte da metrópole;

• vias estruturantes: em sua maioria rodovias estaduais que se conectam com o sistema

rodoviário principal, caracterizando-se pelo tráfego de longa distância intrametropolitano;

• vias de ligação: internas ao núcleo metropolitano, viabilizam as viagens entre áreas

urbanas de municípios vizinhos, servindo, de modo geral, às operações de transporte

coletivo urbano;

• vias de conexão: vias de abrangência local, que se iniciam e terminam dentro de um

mesmo município, sendo porém responsáveis pela articulação entre o sistema viário

metropolitano e os sistemas viários municipais (COMEC, 2000).
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5.2.2 Sistema Ferroviário

A mesorregião Metropolitana de Curitiba abriga importantes vias férreas, conformando um sistema

que faz parte da malha sul da Rede Ferroviária Federal, privatizada em 1997, quando sua operação foi repassada

à empresa América Latina Logística do Brasil (ALL).

Esse sistema recebe ramais ferroviários provenientes do Norte Central e de Ourinhos (SP), este passando

pelo Norte Pioneiro. Ambos se unem em Apucarana, formando uma via que segue em direção a Ponta Grossa,

e, posteriormente, a Curitiba e Paranaguá. Ao longo dessa via encontram-se, principalmente, moageiras de soja,

cuja localização junto à linha férrea viabiliza o transporte do óleo e do farelo de soja aos centros consumidores

e ao porto exportador. De Araucária, onde se localiza a refinaria da Petrobras, são abastecidas, por via ferroviária,

as bases de distribuição de derivados de petróleo localizadas em Guarapuava, Maringá, Londrina e Ourinhos.

A mesorregião é atravessada também pelo tronco principal sul, que se inicia em São Paulo, no

município de Itararé, direciona-se a Ponta Grossa e posteriormente a Rio Negro, no Paraná, e a Mafra (SC),

Lajes (SC) e Vacaria (RS), permitindo o acesso ao porto de São Francisco do Sul. Este trecho abriga o entroncamento

para Araucária e Curitiba, por meio da conexão da estação de Engenheiro Bley, no município da Lapa

(GIESBRECHT, 2004a).

Destaca-se também a linha que une Curitiba a Morretes e Paranaguá, complementada pelo ramal de

Morretes a Antonina.37  A estrada de ferro Curitiba/Paranaguá foi construída no século XIX e oficialmente lançada

em 1880, em Paranaguá, no local em que hoje se situa o marco zero do trecho. Em menos de cinco anos a ferrovia

foi construída, transformando-se na época em uma das mais arrojadas obras da engenharia do século XIX. Com

110 quilômetros de trilhos, o trajeto possui 13 túneis, 30 pontes e vários viadutos. Vem contribuindo sobretudo

para o desenvolvimento do sul do Brasil, visto que promove o escoamento de extensa gama de produtos ao porto

de Paranaguá. Além do transporte de carga, a Estrada de Ferro Curitiba/Paranaguá consiste na mais famosa linha

turística de trens do Brasil, transportando passageiros e contribuindo, desta forma, para o intercâmbio cultural

entre os municípios ao longo do percurso e o desenvolvimento da região (ABPF-PR, 2004).

37Para aumentar a capacidade de transporte e eliminar as
deseconomias e os riscos da utilização cada vez mais

intensa desse traçado, que ainda se utiliza de obras de arte
centenárias, já existe o projeto de um novo traçado.
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Além dos pátios de triagem e armazenagem de produtos, localizados ao longo das vias, em Engenheiro

Bley, e na zona industrial de Araucária, e dos pátios de manobras no Porto de Paranaguá, as principais estações

ferroviárias estabelecidas no sistema mesorregional encontram-se em:

a)  Curitiba, inaugurada em 1972 – ocasião em que foi desativada a estação original –, construída

para abrigar as estações rodoviária e ferroviária. Partem dali os trens de passageiros para Paranaguá,

servindo-se de um ramal que sai das proximidades da estação de Pinhais. Desse modo, a estação

de Curitiba fica fora das linhas que ligam o porto de Paranaguá e o tronco principal sul, que se

utilizam do pátio em Engenheiro Bley;

b) Lapa, inaugurada em 1891, que até os anos 80, mesmo após a extinção dos trens de passageiros

na linha, era utilizada em passeios turísticos com locomotivas a vapor que saíam ocasionalmente

da antiga estação de Curitiba. Atualmente, a estação da Lapa sobrevive junto à linha que somente

serve a trens cargueiros;

c) Morretes, inaugurada em 1883, que atende à linha Curitiba/Paranaguá e ao ramal de Antonina;

d) Antonina, inaugurada em 1892 e restaurada no início de 2003 para receber trens turísticos, que

utilizarão o ramal, em recuperação desde o final dos anos 90. Vale lembrar que nos anos 70 o

ramal de Antonina foi praticamente desativado com o fechamento do porto da cidade;

e) Paranaguá, inaugurada em 1883 e que até hoje recebe trens de passageiros provenientes de

Curitiba, encontrando-se atualmente em reforma (GIESBRECHT, 2004b).
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5.2.3 Sistema Portuário

A mesorregião Metropolitana conta com dois portos, o de Paranaguá e o de Antonina, que permitem

uma posição estratégica para o Estado do Paraná, em termos de exportação e importação, e uma condição logística

diferenciada para esta mesorregião.

O porto de Paranaguá passa de antigo ancoradouro a porto em 1872, ocasião em que o governo

federal concedeu a particulares o direito de construção e exploração, encerrado em 1889, passando a concessão

para o governo do Estado do Paraná (PORTO, 2004). Atualmente ocupa a segunda colocação no País, em termos

de movimentação de mercadorias, detendo posição estratégica como escoadouro da produção de grãos do Sul e

Centro-Oeste do Brasil. Especializado na exportação de granéis, conta com elevada capacidade operacional de

embarque, mais de 100 mil toneladas diárias, e com um conglomerado de silos horizontais e verticais, cuja

capacidade de operação de embarque é de nove mil toneladas de grãos/hora em seis carregadores de navios

(ship loaders), comandados por um controlador lógico programável (PLC).

A disponibilidade de berços altamente especializados, que garantem elevada vazão, credita a esse

porto condições de embarque de grãos e seus derivados em adequado padrão de eficiência e custo de operação.

Com uma faixa portuária com mais de 2,6 km, o terminal paranaense, em 2003, movimentou 33,5

milhões de toneladas, com maior destaque para produtos do complexo soja (grãos, farelo e óleo). Além destes,

constam, com significativa importância na pauta exportadora, produtos como açúcar, milho, congelados, papel,

automóveis, autopeças, derivados de petróleo e óleos vegetais. Fortalecendo essa diversificada capacidade de

atuação, o porto de Paranaguá vem realizando investimentos para atender a empresas que operam com mercadorias

de alta tecnologia.

Além do atendimento às exportações de produtos do próprio Estado, o porto é importante escoadouro

para vários outros estados, como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, São Paulo e Rio Grande do

Sul, além de servir a países como Bolívia, Argentina e Paraguai. De modo geral, as exportações têm como destino

países da Europa, Ásia e Mercosul.
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O porto de Antonina, com origem no final do século XIX, teve sua principal dinâmica associada aos

ciclos paranaenses da madeira, café e erva-mate, situando-se em 1920 como quarto porto exportador brasileiro

(PARANÁ, 2004a). As mudanças da economia e exigências tecnológicas associadas ao moderno padrão portuário

levaram à sua desatualização e relativa desativação. Em fins da década de 90 o porto de Antonina foi revitalizado,

a partir de um acordo operacional firmado entre a Interportos e a Administração dos Portos de Paranaguá e

Antonina (APPA), que vem possibilitando a movimentação de granéis sólidos (fertilizantes, sal, trigo, etc.). Em

paralelo, crescem as operações do terminal privado Ponta Félix, que se especializa na movimentação de carnes

congeladas, tendo sido realizado significativo investimento em infra-estrutura frigorífica, que permitiu dobrar a

capacidade de armazenamento dessa mercadoria.

5.2.4 Sistema de Aeroportos

A mesorregião Metropolitana conta com quatro aeroportos públicos e quatro aeródromos privados

(PARANÁ, 2004f). A região se distingue pelo aeroporto internacional Afonso Pena, dado que oferece um serviço

de apoio logístico com elevado grau de modernização, que atende às exigências das atividades do Estado e,

principalmente, da aglomeração metropolitana.

Esse aeroporto passa à categoria internacional em 1996, situando-se entre os mais modernos do País.

Totalmente informatizado, conta com equipamentos de última geração para acompanhamento do serviço informativo

de vôos. Opera por instrumento de precisão diurno e noturno, dispondo de sistemas de apoio que permitem

navegação aérea, mesmo em condições de mínima visibilidade, nas operações de pouso e decolagem – aproach

lights system (ALS) e instruments loading systems (ILS).38  Conta com capacidade para receber aviões de grande

porte para passageiros, os Boeing  737, 767, Airbus 319, 320 e 330; e, para cargas, os DC10, MD11, Antonov,

Boeing 727 e 747.

38Segundo o Plano de Desenvovimento Aeroportuário,
elaborado pela Infraero em 2003, estão previstos novos
investimentos para a construção de uma nova pista de

pouso/decolagem com 3.200 metros, a implantação de um
novo terminal de carga aérea (Teca) e a implantação de

Área Industrial Alfandegária.
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Nos últimos anos tem sido expressivo o aumento da movimentação de aeronaves, particularmente a

partir de sua habilitação como aeroporto internacional. Em 1996 realizou 38.756 pousos e decolagens, e em

2002 alcançou a marca de 67.756.

Cabe enfatizar a importância, tanto para Curitiba e aglomeração metropolitana quanto para o Paraná

e Mercosul, do terminal  de carga aérea, que completou 29 anos de operação em 2003. Para o atendimento e

operacionalização na movimentação de cargas, a Infraero mantém trabalho conjunto com órgãos fiscalizadores,

como a Receita Federal, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. Também integram esse conjunto

aeroportuário as companhias aéreas, agentes de cargas e despachantes aduaneiros.

O aeroporto do Bacacheri, também sob a administração da Infraero, está equipado apenas para controlar

o movimento de aeronaves de pequeno porte. Opera com vôos diários nos períodos diurno e noturno, e também

por instrumentos. Atende a vôos de aeronaves militares e particulares, apresentando, em 2002, uma média

mensal de 2.105 pousos e decolagens. Paralelamente, sedia as atividades da Escola Paranaense de Aviação (EPA),

fundada em 1971.

Vale destacar, ainda, a existência de 4 aeródromos privados, localizados em Balsa Nova (2), Campo

Largo e São José dos Pinhais.
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No interior da mesorregião Metropolitana de Curitiba há um recorte institucionalmente delimitado

como Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Essa unidade formal surge no âmbito de um projeto do governo

federal, voltado a agir sobre os efeitos da célere urbanização pela qual passava o Brasil nos anos 50 e 60, com

características concentradoras, que distribuiu elevados contingentes populacionais em um número reduzido de

centros urbanos, revelando uma rede de metrópoles. Ao longo das décadas da segunda metade do século passado

essas metrópoles estenderam-se por áreas contínuas de ocupação, agregando municípios vizinhos e configurando

densas regiões urbanizadas (MOURA et al., 2004).

Nesse cenário, nos anos 70, como parte da política nacional de desenvolvimento urbano, relacionada

à expansão da produção industrial e à consolidação das metrópoles como locus desse processo, foram criadas

nove regiões metropolitanas no Brasil. Além de Curitiba, as de Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre,

Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Essas regiões, instituídas e reguladas por legislação federal, as leis

complementares nº 14/73 e nº 20/74, incluíam os principais centros nacionais e suas áreas de polarização

direta, constituídas por municípios integrantes da mesma unidade socioeconômica, e visavam à realização de

serviços comuns de interesse metropolitano, de modo a constituir uma unidade de planejamento. Deveriam

organizar-se sob um arcabouço padrão estruturado em dois conselhos, o deliberativo e o consultivo.

Mais recentemente, outras regiões metropolitanas foram criadas, após a Constituição Federal de 1988

ter facultado aos estados federados a competência de institucionalização de suas próprias unidades regionais.

Findava, assim, um modelo considerado autoritário e centralista – que criou regiões sobre as quais os estados

federados não tinham autonomia para intervenção –, e se abriam possibilidades para a inserção das regiões

metropolitanas em processos estaduais de planejamento regional. Além de regiões metropolitanas, a disposição

constitucional admitiu outras categorias de organização regional, como as aglomerações urbanas e as microrregiões.

6.1 INSTITUCIONALIZAÇÃO,
ATRIBUIÇÕES E COMPOSIÇÃO
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Mantendo e adequando os objetivos da etapa anterior, as unidades criadas deveriam integrar a organização, o

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Integrante da primeira etapa de institucionalizações, a RMC possui como órgão de suporte a Comec,

criada pela lei estadual n.o 6.517/74, “fixando sua linha de competência e o seu processo decisório em estrita

obediência ao que determinava a Lei Federal Complementar de 14 de junho de 1973”, assentados sobre o

“Conselho Deliberativo e subsidiariamente sobre o Conselho Consultivo” (COMEC, 1999, p.8). O Conselho

Deliberativo, como instância superior de decisão, é formado pelo Governador do Estado do Paraná, na presidência,

e mais cinco membros, dos quais um indicado pelo prefeito da capital do Estado e um indicado pelos demais

prefeitos da Região. Tem, entre outras funções, a de promover a elaboração e aprovar o plano de desenvolvimento

integrado da Região Metropolitana; programar os serviços comuns aos municípios; coordenar a execução de

programas e projetos de interesse da Região Metropolitana, objetivando, sempre que possível, a unificação quanto

aos serviços; e formular as diretrizes da política de desenvolvimento da Região. Ao Conselho Consultivo, formado

por um representante de cada município integrante da Região, sob a presidência do governador do Estado, foram

atribuídas as funções de opinar, por solicitação do Conselho Deliberativo, sobre questões de interesse da Região

Metropolitana, particularmente sobre os planos regionais de desenvolvimento integrado, bem como sobre os

planos setoriais decorrentes e relativos aos serviços comuns; e sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de

planos regionais e setoriais, assim como a adoção de providências relativas à execução de serviços comuns. Essas

instâncias permanecem existentes na estrutura de atuação regional.

Dando suporte às atividades dos conselhos, a Comec opera como secretaria administrativa responsável

pelos aspectos técnicos e operacionais do processo de gestão metropolitana. Criada como órgão de regime especial

dentro da Secretaria de Estado do Planejamento, atualmente está vinculada à Secretaria Especial para Assuntos da

RMC, por meio do decreto estadual nº 22/2004.
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Com a incorporação da faculdade de instituição de unidades regionais pela Constituição do Estado do

Paraná, algumas propostas de alteração do quadro legal vigente passaram a ocorrer. A lei estadual nº 11.027/94,

ao mesmo tempo em que transforma em autarquia o órgão metropolitano, altera pela primeira vez os limites

regionais, sendo sucedida por outras legislações que promoveram novas alterações voltadas à sua composição e

a desmembramentos de municípios (quadro 6.1).

QUADRO 6.1 - COMPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

INSTITUIÇÃO ORIGINAL(1) MUNICÍPIOS DESMEMBRADOS INCLUSÃO POR LEGISLAÇÕES ESTADUAIS

Almirante Tamandaré Campo Magro

Araucária

Balsa Nova

Bocaiúva do Sul Tunas do Paraná

Campina Grande do Sul

Campo Largo

Colombo

Contenda

Curitiba

Mandirituba Fazenda Rio Grande

Piraquara Pinhais

Quatro Barras

Rio Branco do Sul Itaperuçu

São José dos Pinhais

Adrianópolis(3)

Agudos do Sul(4)

Cerro Azul(2)

Doutor Ulysses(2)

Lapa(5)

Quitandinha(2)

Tijucas do Sul(2)

FONTE: Legislações

(1) Lei complementar federal nº 14/73.

(2) Lei estadual 11.027/94.nº

(3) Lei estadual 11.096/95.nº

(4) Lei estadual 12.125/98.nº

(5) Lei estadual 13.512/02.nº
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Esse conjunto de municípios, com características próprias e diferentes graus de inserção no fenômeno

metropolitano, faz-se apreender sob recortes,39  com destaque para a aglomeração metropolitana, que corresponde

aos municípios onde, de fato, ocorre o fenômeno metropolitano, demarcando uma espacialidade menor que a

delimitada pela região institucionalizada; e, como núcleo central dessa aglomeração, o aglomerado metropolitano,

que é a área na qual ocorrem as maiores densidades e fluxos das relações, conforme descritas na introdução

destas Leituras Regionais.

A aglomeração metropolitana é composta pela maioria dos municípios da configuração original da

RMC e seus respectivos desmembramentos. Alguns destes municípios, situados com maior distância do pólo

metropolitano, e aqueles inseridos na RMC pelas legislações estaduais, conformam um segundo recorte, que se

distingue, entre outras, por características essencialmente rurais.

A diversidade que peculiariza a Região e o mosaico de municípios autônomos que compõem seu espaço

de ocupação contínua, contrapondo interesses locais a interesses regionais, são os principais desafios à formulação de

um processo articulado de gestão que cumpra os objetivos e as finalidades expressas na institucionalização da RMC.

39Sobre esses recortes, ver Comec (2000), Moura (1998),
e Delgado, Deschamps e Moura (2004), que classificam

os municípios conforme grau de inserção no fenômeno
metropolitano, em anéis concêntricos ao pólo; e Firkowski
(2001), que identifica o aglomerado metropolitano, como

área onde efetivamente se dá esse fenômeno.
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Nos anos 70, a atuação da Comec, no sentido da gestão metropolitana, vinculou-se basicamente às

orientações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

Urbano (FNDU). “Do CNDU partiam as diretrizes gerais para a formulação das políticas de desenvolvimento

metropolitano e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, FNDU, eram repassados os recursos financeiros

para investimentos nas cidades metropolitanas. Neste contexto, a parte mais visível da atuação da Comec, em sua

fase inicial, foi a criação de infra-estruturas urbanas e metropolitanas ligadas ao saneamento básico, sistemas de

transporte público, equipamentos urbanos e sistema viário metropolitano.” (FANINI, 2001, p.30)

Resultam dos investimentos nessa fase as medidas iniciais para a estruturação do sistema viário e do

sistema de transporte público de passageiro da RMC, com obras pontuadas nos municípios de Curitiba e aglomerado

metropolitano. No âmbito do uso do solo, “a Comec, utilizando-se da capacidade de investimento que detinha,

negociou com os municípios metropolitanos sua política de ordenamento territorial, aprovando,  em nível municipal,

leis de zoneamento do uso do solo que contemplavam os interesses metropolitanos, principalmente aqueles

vinculados à proteção dos mananciais hídricos e de outros sítios naturais de interesse metropolitano e obteve-se

relativo sucesso, visto que foi interrompido o processo de ocupação que se processava rapidamente em direção à

área leste da região, onde estavam as áreas mais planas e próximas ao centro de Curitiba” (FANINI, 2001).

No final dos anos 80 e início dos 90, os órgãos metropolitanos de modo geral passaram por uma

fase de refluxo de suas atividades, resultando na extinção de alguns. A Comec não ficou isenta de relativo

enfraquecimento. Foi uma fase que se caracterizou pela “ruptura com o modelo institucional vigente, e que

foi marcada pela ausência de diretrizes de ação e pela carência de objetivos definidos a serem cumpridos”

(FANINI, 2001).

No entanto, durante a década de 90, “a Comec passou a ser percebida como um órgão de apoio ao

executivo estadual para a resolução de problemas metropolitanos. Sob esta ótica teve importante papel como

6.2 GESTÃO METROPOLITANA
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força-tarefa em missões estabelecidas como prioridades pelos governos estaduais. Pode-se citar, entre as mais

importantes: a montagem do processo de gestão do transporte público de passageiros na Região Metropolitana de

Curitiba; a implantação do Programa de Saneamento Ambiental (Prosam) e, mais recentemente, no processo de

industrialização da Região Metropolitana de Curitiba” (FANINI, 2001, p.31).

Do ponto de vista do suporte à atuação da Comec, torna-se importante ressaltar que, ao longo de sua

existência, um conjunto de leis e normas conferiu objetividade à sua ação no espaço metropolitano. Destacam-se,

desse arcabouço legal, a lei federal nº 6.766/79, que trata do parcelamento do solo urbano e que estabeleceu a

obrigatoriedade da anuência do órgão metropolitano para aprovações; o decreto federal nº 85.916/81, que

instruiu os órgãos da administração federal a compatibilizarem suas políticas de ação aos planos de desenvolvimento

integrado das regiões metropolitanas; o decreto estadual nº 2.964/80, no qual foram delimitadas as áreas de

mananciais de abastecimento hídrico da RMC; o decreto estadual nº 1.660/92, que transferiu da Secretaria dos

Transportes para a Comec a responsabilidade pela gestão do transporte coletivo intermunicipal entre municípios

da RMC; e a lei estadual nº 12.248/98, que introduziu o sistema de gestão e proteção dos mananciais da RMC.

No campo da formulação das políticas metropolitanas, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo o Plano de

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, em 09 de janeiro de 1978; o Plano Diretor de

Manejo Florestal, em 10 de outubro de 1989; e as Diretrizes para Gestão do Sistema Viário Metropolitano, em 29

de novembro de 2000 (FANINI, 2001).

Particularmente após a aprovação da lei estadual nº 12.248/98, instalou-se um processo de regulamentação

do uso do solo nas áreas de mananciais, tendo como foco principal o ordenamento territorial. Pode-se dizer, assim,

que esse momento caracteriza uma quarta fase de atuação da Comec, que passou a trabalhar muito mais em

atividades ligadas ao planejamento metropolitano. “Os resultados imediatos deste trabalho configuram-se em novas

leis de zoneamento, aplicadas em áreas com pressão por ocupação urbana em territórios de proteção dos mananciais,

onde são verificadas situações de população urbana habitando com condições de qualidade de vida subnormais,

podendo-se caracterizar as fortes restrições ao uso e ocupação do solo das legislações anteriores como uma das

causadoras desse tipo de ocupação. Sob a égide da Lei Estadual nº 12.248/98, tais zoneamentos foram
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elaborados de forma a permitir maior flexibilização de uso e ocupação do solo, sem, no entanto, extrapolar a

capacidade de suporte do território, com vistas à sustentabilidade ambiental.” 40  “A Lei Estadual 12.248/98

demandou ainda a instalação de um novo modelo de tomada de decisões para a gestão dos mananciais hídricos

da Região Metropolitana com a criação do Conselho Gestor dos Mananciais. A Comec tem importante papel na

operacionalização do funcionamento do Conselho Gestor, exercendo os papéis de presidência e de sua secretaria

executiva” (FANINI, 2001). A composição do Conselho Gestor dos Mananciais, com membros do Estado, municípios

e sociedade civil organizada, possuindo poderes consultivo, deliberativo e normativos, constitui um claro indicativo

das mudanças estruturais de modernização do aparato institucional ocorridas como conseqüência do

amadurecimento do processo de planejamento das instituições, após a Constituição de 1988.41

As estratégias de gestão e proteção dos mananciais no espaço metropolitano não podem ser tratadas

exclusivamente do ponto de vista dos recursos hídricos; pelo contrário, devem vincular-se às diretrizes gerais de

desenvolvimento metropolitano. Ciente dessa relação de dependência entre o modelo de gestão dos mananciais

com as demais estratégias metropolitanas de desenvolvimento, a Comec está trabalhando na reformulação de seu

Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI/RMC), elaborado em 1978.

A reformulação do PDI/RMC, além de fornecer indicativos mais seguros para a delimitação das áreas

de proteção e dos fatores de dimensionamento das demandas futuras de água, deverá avançar na construção dos

marcos estratégicos que servirão de referência para o desenvolvimento das demais políticas setoriais que

individualmente respondem pelo desenvolvimento metropolitano. “O objetivo é que se instale na RMC um processo

de gestão estratégica, envolvendo poder público e sociedade, que seja facilitador das transformações que buscam

a sua sustentabilidade social e ambiental, a inserção competitiva dentro dos contextos nacional e internacional, e

que promova de modo mais efetivo uma melhor distribuição das riquezas aqui produzidas.” (FANINI, 2001)

O modelo de gestão proposto respeita as disposições do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01),

que lançou as bases fundamentais para a gestão das cidades, estabelecendo que os organismos gestores das

regiões metropolitanas deverão incluir a “obrigatória e significativa participação da população e de associações

representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o

40Os zoneamentos elaborados foram: Unidades Territoriais
de Planejamento do Itaqui, Guarituba, Quatro Barras,

Pinhais e Campo Magro e o Zoneamento Ecológico-
Econômico da APA do Iraí, Piraquara e a revisão do

zoneamento da APA do Passaúna.

41O Sistema de Gestão e Proteção dos Mananciais
(SIGPROM) possui como principais instrumentos: o Conselho

Gestor dos Mananciais, o Plano de Proteção Ambiental e
Reordenamento Territorial em Áreas de Mananciais da RMC,

as Unidades Territoriais de Planejamento, o Fundo de
Preservação Ambiental, o Plano de Monitoramento e a

fiscalização das áreas de proteção de mananciais da RMC
e o sistema de informações da Comec.
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pleno exercício da cidadania” (art. 45). A mesma lei considera como instrumentos básicos os planos regionais e

estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, bem como o planejamento das

regiões metropolitanas e o planejamento municipal (art. 4).

Neste ponto, é importante ressaltar que a compatibilização e articulação dessas variadas esferas de

planejamento são os aspectos de maior complexidade na gestão metropolitana, pela gama diversa de possibilidades

e interesses que manifestam. No caso da RMC, além da Comec, principal órgão de gestão metropolitana, atuam as

áreas de planejamento de 26 prefeituras municipais. No âmbito do município de Curitiba foi criada, pelo decreto

municipal nº 81/97, a Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos (Seam), que constitui um órgão de

natureza extraordinária, cuja finalidade básica é coordenar as ações do município de Curitiba junto aos demais

integrantes da Região, tendo por objetivo a implementação de convênios de cooperação técnica para promover a

integração da organização do planejamento e das funções públicas de interesse comum. Essa Secretaria vem

atuando com o suporte técnico do IPPUC – instituição de reconhecida importância na condução do planejamento

urbano do pólo –, e tem se voltado a articular ações setoriais localizadas, estendendo para a Região programas

que se mostraram eficazes em Curitiba (IPEA, 1999).

Além das instâncias municipais, reveste-se, ainda, de importância no processo de gestão metropolitana

a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), uma instituição política atualmente

presidida pelo prefeito do município de Curitiba.

Segundo o IPEA (1999), na história dessas instituições o quadro político sempre exerceu papel relevante

no grau de relacionamento efetivado. Em determinados momentos, por ocasião de divergências político-partidárias,

a atuação destes se desarticulou e tornou-se concorrente, desvinculando o município-pólo dos demais municípios

da Região. Mais recentemente, as trocas interinstitucionais têm se aprofundado, podendo-se constatar uma

significativa positividade na filosofia de atuação do Ippuc, que passa a enfatizar a inquestionável relação do pólo

com os municípios metropolitanos na prática de seu planejamento e gestão.
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A experiência de gestão conjunta das funções públicas de interesse comum tem apresentado um

lento amadurecimento. Se nas origens da criação dos órgãos metropolitanos os municípios beneficiaram-se com

recursos que eram por eles repassados, assim como com as linhas de investimentos que se dirigiram para as

áreas metropolitanas, nos anos 80, diante do decréscimo desses recursos, houve um afastamento dos municípios,

implicando inclusive uma inflexão do entendimento da importância da atuação conjunta para a solução dos

problemas comuns.

A lei federal, ao dispor sobre a faculdade de instituição de unidades regionais com a finalidade de

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, reforça a

necessidade da atuação conjunta e amplia o significado dessa atuação. Enquanto as disposições anteriores

aludiam a serviços comuns de interesse metropolitano,42  a Constituição de 1988 refere-se a funções públicas de

interesse comum,43  adotando o conceito de função pública,44  que é bem mais amplo e complexo do que a mera

prestação de serviços (COMEC, 2002c). “A questão metropolitana, pelo nosso direito, se afigura, exclusivamente,

dentro da necessidade de integrar funções públicas de interesse comum, relativamente a todos os entes

autônomos existentes, isto é, Município, o Estado e a União. (...) Insista-se, pois, numa perspectiva interpretativa,

que as funções públicas de interesse comum são, sempre, da competência conjunta (comum) dos Municípios

metropolitanos (ou seja, limítrofes) e do Estado que os integra, mediante esteio em lei complementar própria; seu

exercício, por outro lado, é peculiar, visto que os Municípios não poderão exercê-las (as funções públicas) de

modo isolado, senão conjuntamente, numa espécie de co-gestão entre eles e o Estado, que tem a responsabilidade

de organizá-las originariamente, pela tutela da lei complementar que editarem, com espeque no § 3.º do art. 25

da CF/88.” (COMEC, 2002c, p.30-31).

O sentido de tais funções contrasta com o interesse local, já que não representam mera somatória de

interesses municipais adjacentes dentro da mesma região. “A função pública de interesse comum integra, por sua

própria natureza, a unidade orgânica de medidas e operações que não suportam divisão de elementos simples e

6.3 A GESTÃO DAS FUNÇÕES
PÚBLICAS DE INTERESSE
COMUM

42Segundo a Lei Complementar nº 14/73: I – planejamento
integrado do desenvolvimento econômico e social;

II – saneamento básico, notadamente abastecimento de
água e rede de esgotos e serviços de limpeza pública;

III – uso do solo metropolitano; IV – transportes e sistema
viário; V – produção e distribuição do gás combustível

canalizado; VI – aproveitamento dos recursos hídricos e
controle da poluição ambiental, na forma do que dispuser a

lei federal; VII – outros serviços incluídos na área de
competência do Conselho Deliberativo por lei federal.

43O interesse comum implica o vínculo simultâneo ou
sucessivo, efetivo e material de ações ou atividades estáveis

de uma multiplicidade determinada de pessoas político-
administrativas, agrupadas mediante lei complementar,

dentro de certo espaço territorial definido, para o exercício
de funções públicas integradas de interesse de todos os

envolvidos; esse vínculo gera a exigência de uma
interdependência operacional, conforme certos objetivos

comuns, cujos critérios poderão variar em termos de
disposições geográficas dos fatores naturais; de bacias

hidrográficas; de peculiaridades do sítio urbano; de controle
ambiental; de fontes de recursos naturais; de dimensões das
infra-estruturas urbanas, de disponibilidade ou capacidade

de mobilizar grandes aportes financeiros ou potenciais
técnicos; de racionalização administrativa; de operação de

sistemas de efeitos ou impactos difusos; de economias de
escala; de deseconomias de aglomerações, etc.

44A função pública não implica apenas a execução de
serviços públicos e de utilidade pública e respectivas
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localizados. (...) Seu reconhecimento jurídico é, por conseqüência, resposta institucional para problemas urbano-

regionais de caráter complexo e de dimensões supralocais.” (COMEC, 2002c., p.27 e 28).

Com base em estudos desenvolvidos para o Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC - 2002,

podem ser apontados alguns referenciais quanto às funções públicas de interesse comum, organizando-as

segundo três categorias, distintas porém complementares, voltadas para: (i) a gestão estratégica da RMC; (ii) a

gestão de serviços de interesse público no âmbito da RMC; e (iii) o suporte à gestão estratégica e à gestão de

serviços de interesse público (COMEC, 2002c).

As funções públicas voltadas para a gestão estratégica da RMC compreendem as atividades necessárias

à efetivação do planejamento e implementação do desenvolvimento integrado da RMC, incluindo o financiamento

das ações necessárias à concretização das proposições e projetos, os processos de captação de recursos,

a operacionalização do financiamento das ações e recuperação, direta ou indireta, dos custos desses financiamentos,

a coordenação da atuação dos diversos atores institucionais responsáveis pela implantação das ações necessárias

ao desenvolvimento integrado da Região, e a avaliação da eficácia das ações implantadas à luz das proposições do

processo de planejamento.

Na mesma linha de entendimento, as funções públicas de interesse comum voltadas para a gestão

de serviços de interesse público da RMC, dada a sua peculiaridade conforme decorrência dos estudos setoriais

elaborados no âmbito do PDI, compreendem as ações necessárias à elaboração de planos, programas e projetos,

implantação de obras e operacionalização dos serviços e fiscalização quanto ao cumprimento das normas

aplicáveis nas áreas de: ocupação e uso do solo, sistema viário, transporte público de passageiros, abastecimento

de água e esgotamento sanitário, macrodrenagem de águas pluviais e controle de enchentes, tratamento e

destinação final de resíduos sólidos, gestão ambiental, proteção de mananciais hídricos, e habitação popular.

Por fim, as funções públicas de interesse comum voltadas para o suporte àquelas antes indicadas

compreendem as atividades necessárias à mobilização e integração institucional dos entes públicos envolvidos na

concretização das ações necessárias à efetivação da gestão estratégica e da gestão dos serviços de interesse

público; ao apoio técnico e operacional necessário ao desenvolvimento institucional dos agentes públicos atuantes

concessões, mas também a normatização (como a
disciplina regulamentar e administrativa do uso e

ocupação do solo, a fixação de parâmetros, padrões etc.), o
estabelecimento de políticas públicas (diretrizes,

planejamento, planos, programas e projetos, bem como
políticas de financiamento, operação de fundos, etc.) e os

controles (medidas operacionais, licenças, autorizações,
fiscalização, polícia administrativa, etc.) (COMEC, 2002c).
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no âmbito da RMC, em especial os municípios, em suas unidades administrativas e nos órgãos vinculados; e à

obtenção, administração, disponibilização e difusão de informações estatísticas e cartográficas necessárias à

gestão estratégica e à gestão dos serviços de interesse público já referidos.

Percebe-se, a partir dos elementos conceituais do que seja função pública de interesse comum,

“a clara distinção entre o conceito de interesse local, própria da autonomia dos municípios, em oposição à

autonomia dos municípios metropolitanos (ou os integrantes de aglomerações urbanas ou de microrregiões)

inseridos em determinados complexos urbano-regionais e, por conseguinte, em comunhão recíproca, que lhes

exige medidas interdependentes a fim de darem conta de situações para as quais não é possível haver resposta

de cada município de forma isolada ou solitária” (COMEC, 2002c, p.30 e 31).



onclusãoC
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A mesorregião Metropolitana de Curitiba peculiariza-se por uma nítida compartimentação de seu

território, associada não apenas às suas características naturais, mas também ao processo de apropriação e

reprodução do espaço, materializado em uma urbanização fortemente concentrada em alguns pontos de seu

território. Tal processo configurou aglomerações de diferentes portes, assentadas em manchas contínuas de

ocupação sobre unidades político-administrativas autônomas – dentre as quais se inclui uma região metropolitana

legalmente regulada. Por outro lado, encontram-se nesta mesorregião algumas áreas que se mantêm à margem

dos processos socioeconômicos que dinamizam aquelas aglomerações.

As características geomorfológicas, florísticas e faunísticas permitem identificar três sub-regiões

fisiográficas: a dos Planaltos, a das Serras e a Planície Litorânea. Sua diversidade ambiental compõe-se de uma

gama de biomas cuja influência transcende os limites mesorregionais e estaduais, como as formações associadas

à Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária, à Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica, aos

Campos Naturais e, em pequenas proporções, aos Cerrados.

Esses ambientes naturais, que se encontram em graus diferenciados de conservação, são fundamentais

para garantir a qualidade dos recursos hídricos e desenvolvimento urbano, e imprescindíveis à manutenção da

biodiversidade. Com exceção da sub-região da Serra do Mar, o relevo da mesorregião Metropolitana não

apresentou obstáculos para a sua ocupação, cujo processo contribuiu para o surgimento de várias situações

ambientais de vulnerabilidade.

A ocupação urbana, a atividade agropecuária e a expansão da indústria provocaram redução nos

recursos florestais, restando, em 2000, 37% da cobertura original, concentrados no litoral e serras. Mesmo

assim, estes recursos apresentam-se em proporção mais elevada que em outras mesorregiões do Estado. Muito

provavelmente, a manutenção dessa cobertura deveu-se às dificuldades de uso e ocupação em áreas de serra e

à presença de grande extensões de solos inaptos ao uso agropecuário (74%), recomendando-se, para certas
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áreas, apenas o reflorestamento. A par disso, nas últimas décadas foi estabelecido um conjunto de restrições legais ao

uso dos recursos naturais, visando à preservação e conservação da cobertura florestal, tanto por sua importância para

manter a biodiversidade, como para garantir a qualidade das águas dos mananciais de abastecimento. Resulta que,

atualmente, 44,3% do território da mesorregião está sob proteção de Unidades de Conservação, sendo 41 unidades de

Proteção Integral, 18 unidades de Uso Sustentável, além de uma área federal de Terra Indígena, em Paranaguá.

As áreas com reflorestamento, predominantemente de pinus, representam 5,7% da área total da mesorregião,

correspondendo a 1/4 das áreas reflorestadas do Estado, a segunda maior participação entre as mesorregiões.

Entretanto, a pressão por usos e ocupação sobre espaços ambientalmente vulneráveis é nitidamente

comprometedora, assumindo feições diferenciadas nos vários compartimentos da mesorregião. Nas aglomerações

urbanas, em especial no aglomerado metropolitano, o principal conflito se dá entre a expansão urbana e a

preservação dos recursos hídricos. Nos mananciais de abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba

registram-se rios dos sistemas do Iguaçu e Iraí com águas bastante comprometidas, e o rio Passaúna, com

qualidade aceitável, apresenta tendência a piorar.

Mesmo definidas as áreas de proteção ambiental como instrumento de gestão territorial do entorno dos

reservatórios, os mananciais vêm sofrendo intensa pressão por ocupações urbanas irregulares ou legais (neste caso,

em parcelamentos aprovados anteriormente à legislação que disciplina o uso do solo nessas áreas); pela expansão

da indústria, comércio e serviços; pelos eixos rodoviários; pelas atividades agrícolas e, ainda, pelo gasoduto da

Petrobras. Da mesma forma o aqüífero Karst, situado ao norte da região, sofre algumas das pressões acima, além de

apresentar dificuldades naturais para exploração, restringindo as formas e a quantidade de captação.

Outra manifestação da importância ambiental relaciona-se com a necessidade de preservação da

biodiversidade ainda existente na mesorregião, que apresenta uma fauna abundante e diversificada, com

contribuição significativa da Floresta Atlântica, protegida quase integralmente por Unidades de Conservação.

A mesorregião é hábitat de 68% da biodiversidade de mamíferos do Paraná, sendo a maioria das espécies

dependente das florestas e formações pioneiras e, também, de 48% da avifauna do Estado. As baías costeiras

são ecossistemas estuarinos de grande importância, com extensões expressivas de manguezais, onde habitam
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pelo menos 200 espécies de peixes (66 delas, além de crustáceos e moluscos, têm importância comercial). Essas

áreas, porém, estão sob forte pressão de atividades pesqueiras, portuárias e turísticas.

A preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade da região depende de formas adequadas e

controladas de manejo. Sua complexidade impõe desafios à gestão metropolitana, uma vez que tais problemas

vão além das competências político-administrativas peculiares dos municípios e geram conflitos econômico-

socioambientais quanto ao uso dos recursos.

O processo de concentração de população e atividades, que particulariza essa região, intensifica-se a

partir da década de 70, quando a mesorregião Metropolitana de Curitiba suplantou a participação da Norte

Central Paranaense no total da população e na composição do valor adicionado fiscal do Estado. Parte substantiva

dos fluxos populacionais, decorrentes da intensa evasão ocorrida no meio rural do Paraná, convergiu para Curitiba

e adjacências, em grande medida sob estímulos de um elenco de políticas nacionais de fomento ao desenvolvimento

regional e urbano, entre elas a institucionalização da Região Metropolitana de Curitiba e a implementação de

estratégias para atração de investimentos produtivos de porte significativo, tais como a implantação da refinaria

Getúlio Vargas, que está na origem do Centro Industrial de Araucária, e a criação da Cidade Industrial de Curitiba,

onde se instalaram importantes plantas industriais, particularmente dos segmentos modernos da metal-mecânica.

Nos decênios seguintes, o ímpeto de crescimento urbano da mesorregião continuou elevado,

particularmente na espacialidade que conforma o aglomerado metropolitano, o qual se destaca pela dinâmica

de crescimento populacional, não apenas no Estado mas também no conjunto das regiões metropolitanas

brasileiras. Curitiba também se distingue como um pólo que não demonstra sinais efetivos de arrefecer seu

crescimento, sendo ainda considerado um dos que mais crescem dentre os pólos desse conjunto de regiões.

Este aglomerado configura uma mancha única de ocupação, que concentra mais de 1/3 da população

urbana paranaense, sendo que a polaridade de Curitiba sobressai pelo nível máximo de centralidade no

conjunto de cidades do Paraná, ofertando ampla gama de serviços que atendem a um conjunto de municípios

paranaenses e dos demais estados da Região Sul, assim como do Mato Grosso do Sul e São Paulo.
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A ocupação contínua litorânea, outra aglomeração urbana da mesorregião Metropolitana, apresenta,

embora em menor nível, dinâmica similar de crescimento acelerado, alta densidade e continuidade de ocupação

sobre alguns municípios vizinhos da orla litorânea (Paranaguá, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná).

Essas duas aglomerações e a extensão de seus efeitos na direção de Ponta Grossa apontam para a

conformação de um grande eixo de desenvolvimento ou de um importante complexo urbano, reafirmando a

dimensão concentradora na porção oriental do Estado.

Levando-se em conta os volumes populacionais envolvidos e a crescente concentração desses

contingentes em municípios periféricos ao pólo metropolitano e componentes da ocupação contínua litorânea,

tem-se como conseqüência uma forte pressão sobre suas estruturas administrativas, que, repentinamente,

tiveram que assumir encargos para o atendimento a demandas ampliadas e diversificadas. A resposta, porém,

não tem sido homogênea, configurando uma região de contrastes sociais.

Em contraposição às áreas de concentração, e marcando a heterogeneidade da mesorregião, observa-se

um conjunto de municípios que se caracterizam pela presença maior de população rural, baixo crescimento

populacional, precariedade dos serviços sociais e nível incipiente de atividade econômica. Estes municípios

encontram-se particularmente nas porções da mesorregião correspondentes ao litoral norte, Vale do Ribeira e sul

da aglomeração metropolitana.

 Em relação à economia regional, observou-se, nos anos 90, forte ajuste em sua estrutura produtiva,

caracterizado pela reorganização de processos produtivos, aumento nos níveis de eficiência e de qualidade das

empresas, além do redimensionamento da capacidade instalada em diversos ramos industriais. Além disso, a

consolidação de infra-estrutura conferiu uma condição logística diferenciada, permitindo que a região se

posicionasse como uma alternativa para novos investimentos, fortemente centrados em Curitiba e seu entorno

imediato. Essas mudanças, em particular com a implementação do pólo automotivo, ampliaram a participação da

mesorregião na produção estadual, representando, em 2000, 45,9% do valor adicionado fiscal do Paraná.

Associada a essa mudança no setor industrial, ocorreu a ampliação da demanda por serviços e

produtos de maior especialização, muitos dos quais viabilizados por capital internacional e voltados ao mercado

global. O setor comercial também passou por acentuadas mudanças, marcadamente no comércio varejista, com
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a instalação de vários shopping center e hipermercados, ampliando a oferta, incorporando capitais externos,

alterando o perfil do fornecedor e do consumidor e implementando padrões internacionais de lojas e produtos.

Outro fator que contribui para reforçar a centralidade da mesorregião é a concentração das instituições

de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, com a presença de estruturas regionais e de caráter nacional, que

formam um conjunto bastante diversificado, envolvendo universidades, instituições de pesquisa, incubadoras e

parques tecnológicos. Mais recentemente, destacam-se as iniciativas particulares ou não-governamentais, dirigidas,

principalmente, à apreensão e difusão de modernas áreas de serviços de informatização, gestão do conhecimento,

softwares e qualidade da produção.

O rebatimento dos processos anteriormente mencionados – forte incremento populacional,

reestruturação produtiva, privatização – sobre o mercado de trabalho regional, em contexto nacional marcado

por ritmo de crescimento econômico irregular, reflete-se em um conjunto de indicadores que apontam elementos

de forte pressão na capacidade de absorção de mão-de-obra. A mesorregião Metropolitana de Curitiba apresentou

a maior taxa de desemprego no Estado e uma das menores relativamente à evolução do emprego formal, no

período 1996/2001. Na realidade, ela é a única mesorregião do Paraná onde a taxa de crescimento anual do

emprego formal, nesse período, situou-se abaixo do incremento verificado na população em idade ativa e,

também, aquela na qual essa população apresentou o maior crescimento. Neste sentido, o incremento ocupacional,

em boa parte dos anos 90, foi fortemente marcado pela precarização do trabalho, com aumento do setor

informal. Outro aspecto que particulariza esta região foi, nesse período, a perda expressiva de postos formais de

trabalho em alguns segmentos econômicos, particularmente nos setores financeiro e construção civil.

Em que pesem essas dificuldades conjunturais, o mercado de trabalho da mesorregião Metropolitana

de Curitiba, principalmente no aglomerado metropolitano, diferencia-se estruturalmente por apresentar,

relativamente às demais mesorregiões do Estado, um nível maior de formalização do emprego, bem como por

concentrar as ocupações nos segmentos mais modernos da economia e, por conseqüência, as maiores

oporturnidades de rendimento para a parcela de trabalhadores ligados a estes segmentos.
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Embora menos expressivas em termos econômicos, as atividades agropecuárias envolvem um número

de ocupados ainda significativo (71 mil pessoas), superando o verificado nas mesorregiões Centro-Oriental e

Centro-Ocidental, que se caracterizam pela elevada participação dessas atividades na estrutura ocupacional.

Em termos de produção agropecuária e extrativa, as grandes diferenças nas condições edafoclimáticas

conferem uma heterogeneidade à região, expressa em três espaços com características e potencialidades distintas:

o compreendido pelos municípios do aglomerado metropolitano, cujo mercado potencial tem estimulado a que

as áreas agricultáveis sejam destinadas à produção de olerículas – convencionais e orgânicas –, frutas e flores;

o litoral, que abriga as atividades pesqueiras e outras tradicionais que induzem ao turismo (farinha de mandioca,

bala e cachaça de banana, assim como a culinária típica, como o barreado); e o Vale do Ribeira, com produção

voltada principalmente ao cultivo de tangerina.

Novas atividades vêm se apresentando como alternativa para a exploração do espaço rural. Na

aglomeração metropolitana, atividades como o turismo ecológico, hotelaria, restaurantes e áreas de lazer vêm

ganhando importância. O Vale do Ribeira também dispõe de serviços que exploram a paisagem rural, como a

prática de esportes radicais, hotéis fazenda e, particularmente, a espeleologia.

Mesmo contando com essas alternativas, a área rural da mesorregião Metropolitana de Curitiba

merece destaque por polarizar o limite mais precário na ordem das desigualdades sociais. Embora inseridos na

mesorregião mais urbanizada no Estado, 16 dos seus 37 municípios ainda mantêm mais de 50% da população

residindo em áreas rurais, aos quais se somam outros 4 em transição para o urbano, com grau de urbanização

entre 50% e 75%. As informações econômicas apontam a inexistência de atividades urbanas mais dinâmicas

nesses municípios, e o caráter limitado das atividades agropecuárias para assegurar melhor qualidade de vida.

Não bastassem as condições naturais adversas ao aproveitamento econômico, esses municípios sofrem

isolamento no que concerne às comunicações viárias. A despeito de a mesorregião Metropolitana de Curitiba

realizar articulações que procedem de vários níveis, desde internacional e interestadual, até as comutações

intramesorregionais, observa-se que o sistema viário mesorregional é um dos únicos, entre todas as mesorregiões

paranaenses, que mantêm um caráter segregador, penalizando sedes e distritos de municípios mais afastados do



177

eituras     egionaisL R Metropolitana
de Curitiba

Mesorregião
Geográfica

pólo, principalmente aqueles localizados na porção ao norte, a exemplo de Doutor Ulysses, Cerro Azul e

Adrianópolis, bem como Guaraqueçaba, cujos acessos não são sequer pavimentados, inviabilizando a circulação

em épocas de chuvas.

Se, por um lado, a mesorregião Metropolitana é o espaço paranaense onde se realizam as maiores

inversões de recursos, que propiciam a parcelas de sua população oportunidades de participação em um mercado

de trabalho diversificado e o acesso a um conjunto mais amplo de serviços sociais, por outro é também o lugar

onde se concentram os maiores contingentes de pobreza, gerando nítida desigualdade socioespacial e fazendo

com que os extremos sejam sua característica marcante.

A enorme disparidade entre os municípios pode ser enquadrada em diversas escalas. Observando as

diferentes espacialidades da mesorregião, verifica-se que alguns municípios de pequeno porte, com fortes

restrições ao desenvolvimento agrícola, mas com importante participação de população rural, e distantes do pólo

metropolitano, apresentam as situações mais precárias nas dimensões sociais de educação, saúde, habitação,

infra-estrutura urbana e pobreza. Encontram-se, neste conjunto, os municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul,

Doutor Ulysses, Campo do Tenente, Cerro Azul, Contenda, Guaraqueçaba, Itaperuçu, Piên, Quitandinha, Tijucas

do Sul e Tunas do Paraná, que apresentam valores do IDH-M entre os mais baixos do Estado.

Em contraposição, distinguem-se municípios com condição socioeconômica mais favorável, como

Curitiba, o maior IDH-M no Estado, Araucária e Pinhais – localizados no núcleo metropolitano –, assim como

Rio Negro e Porto Amazonas, de menor porte e distantes do pólo. Em relação aos dois últimos, há que se

destacar, na última década, o avanço considerável, por eles apresentado, no ranking do IDH-M do Paraná, sendo

que Rio Negro coloca-se, junto com os três municípios do aglomerado metropolitano acima destacados, entre os

únicos a apresentarem nível alto de desenvolvimento humano na mesorregião.

Tão importante quanto verificar as distâncias sociais entre os municípios é analisar a distribuição das

diversas carências sociais entre as várias espacialidades da mesorregião, uma vez que o tamanho diferenciado

de população concorre para a concentração dessas carências em determinados lugares. O aglomerado metropolitano,

mesmo reunindo municípios com situação social relativamente mais favorável,  concentra os maiores contingentes
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de população em situação de carência. Em relação à maioria dos indicadores sociais avaliados, o aglomerado

metropolitano registra valores que representam 75% ou mais do total de pessoas ou domicílios carentes (ou

ocorrências indesejáveis) observados nas várias dimensões sociais; Curitiba representa, em média, 38 pontos

percentuais desse total, o que indica enorme distância social entre bairros da cidade.

Em alguns casos, o grau de concentração é ainda maior do que o evidenciado pela distribuição média

das carências/ocorrências. Este é o caso referente ao déficit habitacional, aos óbitos por causas evitáveis (causas

externas e por doenças infecciosas e parasitárias) e ao desemprego urbano, em relação aos quais a participação

de Curitiba se eleva para valores próximos a 50% do total mesorregional.

Os problemas de saneamento – abastecimento de água e esgotamento sanitário e coleta de lixo, em

áreas urbanas – também estão concentrados no aglomerado metropolitano, mas com uma participação mais

destacada dos municípios do entorno de Curitiba. Neste enfoque, cabe destacar uma participação mais elevada

dos municípios do litoral relativamente a déficits no abastecimento de água e coleta de lixo, bem como a

participação dos municípios situados na porção sul da aglomeração metropolitana no que se refere à inadequação

habitacional decorrente da falta de infra-estrutura.

O enfrentamento desses problemas esbarra na capacidade diferenciada dos municípios, principalmente no

que se refere à disponibilidade de recursos financeiros. Os municípios menores, particularmente aqueles em pior

situação social, apresentam baixos níveis de receita, com forte dependência de transferências da União. Porém, a

diferenciação se coloca também para os municípios maiores, fundamentalmente entre aqueles que compõem o

núcleo metropolitano, como se observa entre Araucária e Colombo: o primeiro se destaca pela forte concentração de

arrecadação, e o segundo pela fraca performance arrecadadora; no caso de Colombo, dado o intenso crescimento

populacional, a menor capacidade de arrecadação implica a menor receita per capita da mesorregião.

Os extremos de concentração de riquezas e carências, as desigualdades socioespaciais, as pressões de

ocupação e usos sobre o ambiente natural, e a inserção de conjuntos de municípios em dinâmicas comuns enfatizam

o desafio que se coloca à gestão desse espaço para a conquista do desenvolvimento regional.
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Áreas urbanas

Serra do Mar

Floresta

Restinga

Remanescentes Vegetais

Mangue

FONTE: IPARDES (1980)

Escarpa Devoniana

COBERTURA VEGETAL - 1980
Mapa 1.2
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Áreas urbanas

Serra do Mar

Floresta

Restinga

Remanescentes Vegetais

Mangue

FONTE: Fundação S.O.S. Mata
Atlântica (2002)

Escarpa Devoniana

COBERTURA VEGETAL - 2000
Mapa 1.3
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Áreas urbanas

Unidades de Conservação

APA Est. de Guaratuba

Floresta Est. do Palmito

Parque Est. do Pau Oco
APA Est. do Passaúna

Floresta Nac. do Açungui

Parque Florestal do Rio da Onça

APA Fed. de Guaraqueçaba

Parque Est. de Campinhos

RPPNs

AEIT do Marumbi

Estação Ecol. do Guaraguaçu

Parque Est. do Boguaçu

APA Est. de Piraquara

Floresta Est. Metropolitana

Parque Est. Pico do Marumbi

APA Est. do Rio Pequeno

Parque Est. da Graciosa

Parque Nac. do Superagüi

APA Est. da Escarpa Devoniana

Estação Ecol. Ilha do Mel

Parque Est. do Monge

APA Est. do Iraí

Floresta Est. Passa Dois

Parque Est. Roberto Ribas Lange

APA Est. do Rio Verde

Parque Est. das Lauráceas

Parque Nac. Saint Hilaire-Lang

20 1010 20 km0

770000

770000

7
1
5
0
0
0
0

7
2
6
0
0
0
0

Paranaguá

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Mapa 1.4
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Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

FONTE: SEMA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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DECLIVIDADE
Mapa 1.5

0 a 10

20 a 45

Classes de Declividade (%)

10 a 20

> 45

FONTE: IPARDES

Cursos d'água

Paranaguá
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USO POTENCIAL
Mapa 1.6

Obs.: 1 - As classes de uso potencial foram determinadas através
das seguintes variáveis: declividade, suscetibilidade à
inundação, profundidade do solo, pedregosidade, fertilidade
natural e textura dos horizontes A e B.
2 - Nas associações de duas classes, a 1ª é a predominante,
com 60%.

Áreas urbanas

1a 4h+2ef

Cursos d'água

1a+4i 4i

2e+1a 4i+2e

2e+1a+4i 4i+2ef

2ef 4i+2ef+1a

2ef+2f 4i+2ef+2h

2ef+4i 4i+2f

2f

2h+4i

4i+2f+3m

4i+af+3m

2f+2e

3m

4i+2h

Af

2f+4i

4h

4i+3m

Af+4i

FONTE: IPARDES

1a=bom

2f=regular (fertilidade)

2e=regular (erosão)

2ef=regular (erosão e fertilidade)

2h=regular (excesso hídrico)

3e=restrito (erosão)

3m=restrito (mecanização)

4i=inapto (erosão)

4h=inapto (excesso hídrico)

Af=afloramento rochoso
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Curitiba

Lapa

Cursos d'água

FONTES: IPARDES (1995), COMEC (2004)

20 1010 20 km0

Baía de
Paranaguá

Baía das
Laranjeiras

Baía de
Guaratuba

Áreas urbanas

Aqüífero Karst

Represas/lagos

Delimitação legal das áreas de
manancial de abastecimento de água
Decreto Estadual 1751/96

Serra do Mar

Escarpa Devoniana

Paranaguá

HIDROGRAFIA E MANANCIAIS
DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Mapa 1.7
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ÍNDICE DE IDOSOS
2000

Mapa 2.1

Obs.: As referências de corte foram:
o índice do Paraná (19,7%),

 + 1DP e
 -1DP.

índice do Paraná
índice do Paraná

>= 26,3
Em %

>= 19,7 e < 26,3

>= 13,1 e < 19,7

< 13,1

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Mesorregião
Metropolitana de Curitiba
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ESPACIALIDADES DE CONCENTRAÇÃO
2002

Mapa 2.2

Municípios integrantes 
do aglomerado metropolitano

Municípios integrantes 
da aglomeração metropolitana

Municípios integrantes da
ocupação contínua litorânea

Área de maior densidade e 
intensidade de fluxos

Área de maior densidade e 
intensidade de fluxos

Ocupação contínua
de fronteira

Mancha urbana

Ribeira

Adrianópolis

Mafra

Aglomeração Metropolitana de Curitiba

Ocupação Contínua Litorânea

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

FONTE: IPARDES

Rio
  Negro

Curitiba

Paranaguá
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FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Obs.: As referências de corte foram
estabelecidas em função da taxa
média do Estado (1,4% a.a.).

>= 2,8
Em % a.a.

>= 1,4 a < 2,8

>= 0 e < 1,4

< 0

TAXAS MÉDIAS GEOMÉTRICAS DE
CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO

1991-2000

Mapa 2.3

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba



eituras     egionaisL R
203

Metropolitana
de Curitiba

Mesorregião
Geográfica

REDE DE CIDADES
2000

Mapa 2.4

>= 100 mil habitantes

Curitiba (1.587.315 habitantes)

>= 50 mil a < 100 mil

>= 20 mil a < 50 mil

>= 5 mil a < 20 mil

< 5 mil

População urbana

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Mesorregião
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Mapa 2.5
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO MUNICIPAL - IDH-M

2000

Obs.: 0,787 é o IDH-M do Paraná;
        0,766 é o índice do Brasil.

>= 0,800

>= 0,787 a < 0,800

>= 0,766 a < 0,787

< 0,766

FONTE: PNUD
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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FONTE: PNUD
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Notas: (1) Grau de variação do IDH-M:
alto: >=0,100; médio: >=0,050 a 
<0,100; baixo: <0,050
(2) Subíndices utilizados para compor o 
IDH-M (longevidade, educação e renda)

alto/longevidade
Grau/Componente

alto/educação

médio/educação

alto/renda

médio/renda

médio/longevidade

baixo/educação

GRAU  DE CRESCIMENTO
DO IDH-M E COMPONENTE  
COM MAIOR CRESCIMENTO

1991-2000

(1)

(2)

Mapa 2.6
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NÚMERO MÉDIO DE SÉRIES
CONCLUÍDAS PELA POPULAÇÃO
DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE

2000

FONTES: INEP, IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Obs.: 6,53 é a média de séries
         concluídas no Paraná.

>= 7
Séries concluídas

>= 6,53 a < 7

>= 4 a < 6,53

< 4

Mapa 2.7
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COEFICIENTE DE
MORTALIDADE INFANTIL

2000

Mapa 2.8

FONTE: PNUD
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

>= 26,9
Óbitos de <1ano por mil nascidos vivos

>= 20,3 e < 26,9

>= 13,7 e < 20,3

< 13,7

Obs.: As referências de corte foram:
o coeficiente do Paraná (20,3 ),

 + 1DP e
 -1DP.

coeficiente do Paraná
coeficiente do Paraná

‰
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Mesorregião
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PRINCIPAIS CAUSAS DE ÓBITOS
2000

FONTE: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
NOTAS: Dados trabalhados pelo IPARDES.
            Grupos de causas segundo o Capítulo da CID-10.

As causas de óbitos, nas legendas, estão ordenadas segundo o 
número de municípios da mesorregião em que incidem, 
respectivamente, como primeira, segunda e terceira causas.
Este número consta entre parênteses.

Doenças do aparelho
circulatório (32)

Doenças do aparelho
circulatório (4)

Causas externas de
morbidade e mortalidade (14)

Causas externas de
morbidade e mortalidade (1)

Doenças do aparelho
respiratório (12)

Doenças do aparelho
respiratório (4)

Neoplasias (tumores) (10)

Neoplasias (tumores) (13)

Sintomas, sinais e achados
anormais em exames clínicos
e laboratoriais (4)

Causas externas de
morbidade e mortalidade (8)

Sintomas, sinais e achados
anormais em exames clínicos
e laboratoriais (5)

Sintomas, sinais e achados
anormais em exames clínicos
e laboratoriais (3)

Algumas doenças infecciosas
e parasitárias (1)

Mapa 2.9

SEGUNDA CAUSA TERCEIRA CAUSA

PRIMEIRA CAUSA
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Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
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PRINCIPAIS CAUSAS DE
INTERNAMENTO HOSPITALAR

JUNHO 2003

FONTE: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
NOTAS: Dados trabalhados pelo IPARDES.
            Grupos de causas segundo o Capítulo da CID-10.

As causas de internações hospitalares, nas legendas, estão ordenadas 
segundo o número de municípios  em que incidem, 
respectivamente, como primeira, segunda e terceira causas. 
Este número consta entre parênteses.

da mesorregião

Doenças do aparelho
respiratório (8)

Gravidez, parto e 
puerpério (5)

Doenças do aparelho 
circulatório (13)

Neoplasias (tumores) (1)

Doenças do aparelho 
digestivo (8)

Doenças do aparelho 
digestivo (1)

Gravidez, parto 
e puerpério (23)

Doenças do aparelho
respiratório (19)

Gravidez, parto e puerpério (3)

Lesões, envenenamentos e 
algumas outras conseqüências 
de causas externas (3)

Lesões, envenenamentos 
e algumas outras 
conseqüências de causas 
externas (1)

Doenças do aparelho
circulatório (3)

Doenças do aparelho
circulatório (11)

Algumas doenças infecciosas
e parasitárias (1)

Algumas doenças infecciosas
e parasitárias (1)

Algumas doenças infecciosas
e parasitárias (2)

Doenças do aparelho 
geniturinário (2)

Transtornos mentais e
comportamentais (1)

Doenças do aparelho
respiratório (5)

Mapa 2.10
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PRIMEIRA CAUSA
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DOMICÍLIOS URBANOS COM
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

2000

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.Obs.: 96,79% é a proporção de

        domicílios urbanos no Paraná
        abastecidos por rede geral 
        de água.

>= 99,00
Em %

>= 96,79 a < 99,00

>= 90,00 a < 96,79

< 90,00

Mapa 2.11

Obs.: 45,87% é a proporção de
        domicílios urbanos no Paraná
        com esgotamento sanitário.

>= 75,00
Em %

>= 45,87 a < 75,00

>= 22,93 a < 45,87

< 22,93

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO POR REDE

GERAL OU PLUVIAL
COLETA DE LIXO1

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POR
REDE GERAL

Obs.: 97,12% é a proporção de
        domicílios urbanos no Paraná
        com coleta de lixo.
1) Refere-se à coleta de lixo por
    serviço de limpeza pública ou
    depositado em caçamba.

>= 99,00
Em %

>= 97,12 a < 99,00

>= 90,00 a < 97,12

< 90,00

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba
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DOMICÍLIOS RURAIS COM
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

2000

Mapa 2.12

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO1 COLETA DE LIXO1

Obs.: 19,49% é a proporção de
        domicílios rurais no Paraná
        abastecidos por rede geral 
        de água.

* Esta condição não se aplica 
a Curitiba pela inexistência 
de área rural.

* Esta condição não se aplica 
a Curitiba pela inexistência 
de área rural.

>= 50,00
Em %

>= 19,49 a < 50,00

>= 9,75 a < 19,49

< 9,75

Serviço inexistente*

Serviço inexistente*

Obs.: 13,63% é a proporção de
        domicílios rurais no Paraná
        com esgotamento sanitário.
1) Inclui ligações à rede geral de
   esgoto ou pluvial ou a existência
   de fossa séptica.

>= 50,00
Em %

>= 13,63 a < 50,00

>= 6,81 a < 13,63

< 6,81

Obs.: 15,64% é a proporção de
        domicílios rurais no Paraná
        com coleta de lixo.
1) Refere-se à coleta de lixo por
    serviço de limpeza pública ou
    depositado em caçamba.

>= 50,00
Em %

>= 15,64 a < 50,00

>= 7,82 a < 15,64

< 7,82

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POR
REDE GERAL

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

* Esta condição não se aplica 
a Curitiba pela inexistência 
de área rural.

Serviço inexistente*
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DÉFICIT HABITACIONAL RELATIVO
2000

Mapa 2.13

  6,35 a 12,70

12,71 e mais

Em %

  3,18 a  6,34

Menor que 3,18

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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DÉFICIT HABITACIONAL ABSOLUTO
2000

Mapa 2.14

849 a 25.145
Em nº de domicílios

425 a      848

213 a      424

    7 a      212

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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OCUPAÇÕES IRREGULARES
Mapa 2.15

Levantamento COMEC

Levantamento IPPUC

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

FONTES: IPPUC (2000), COMEC (1997)
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

>= 30% em atividades industriais 
e agropecuárias

Pessoas ocupadas (%)

>= 30% em atividades industriais 
e de serviços

>= 40% em atividades agropec.
e < 30% nas demais

>= 40% em atividades de serviços 
e < 30% nas demais

>= 30% em atividades de serviços 
e agropecuárias

distribuição setorialmente
equilibrada

OCUPAÇÃO
SETORES PREDOMINANTES

2000

Mapa 3.1
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FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

batata-inglesa >= 40%

mandioca >= 40%

produção inexpressiva

Valor da produção (%)

combinação milho/feijão >= 40%

tomate >= 60%

tangerina >= 40%

pauta equilibrada

CULTURAS PREDOMINANTES
NA PAUTA DO MUNICÍPIO

2001

Mapa 4.1
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FONTE: SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

>= 1,0
Em %

>= 0,5 a < 1,0

>= 0,3 a < 0,5

>= 0,1 a < 0,3

< 0,1

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DO VALOR
ADICIONADO FISCAL DO PARANÁ

2000

Mapa 4.2
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PRINCIPAL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
POR , MANANCIAIS

E/OU RECURSOS HÍDRICOS
2002

ROYALTIES

Mapa 4.3

FONTES: STN, ANEEL, SEMA/IAP
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

>= 10.000,00
>= 1.000,00 a <10.000,00

>= 100,00 a <1.000,00
>0 a <100,00

Em R$ 1.000,00

Mananciais

Royalties

Recursos Hídricos

Não recebem compensações

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba

Mesorregião
Metropolitana de Curitiba
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