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No início dos anos 70, com o surgimento do sistema nacional de planejamento, diante da crescente

mudança no comportamento econômico do Paraná e com as novas tendências da economia no setor agroindustrial,

cria-se no Estado uma equipe denominada Grupo de Estudos para as Atividades Agroindustriais do Paraná (GEAAIP),

atrelada ao Banco de Desenvolvimento Econômico do Paraná (BADEP). Este grupo foi o embrião para o surgimento da

Fundação Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), como órgão vinculado à futura

Secretaria de Estado do Planejamento, nos moldes do que já ocorria no Governo Federal entre o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA) e o Ministério do Planejamento.

A criação do IPARDES é formalizada pela lei 6.407, sancionada pela Assembléia Legislativa em 7 de

junho de 1973. Posteriormente, a lei 7.550, de 17 de dezembro de 1981, altera a denominação Fundação Instituto

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social para Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e

Social - IPARDES - Fundação Édison Vieira.

Autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, o IPARDES tem como

finalidade básica apoiar e auxiliar o governo do Estado nas seguintes atividades:

• realizar pesquisas e estudos, elaborar projetos e programas, acompanhar a evolução da economia

estadual, fornecendo apoio técnico nas áreas econômica e social à formulação das políticas estaduais

de desenvolvimento;

• coordenar, orientar e desenvolver atividades técnicas compreendidas no Sistema de Informação Estatística,

visando subsidiar, com dados estatísticos, os estudos voltados ao conhecimento da realidade física,

econômica e social do Estado;

• elaborar, executar, coordenar programas e promover atividades de formação e desenvolvimento de

recursos humanos para a pesquisa, planejamento e gerência nas áreas de atuação governamental,

em nível de pós-graduação - lato sensu.

Seguindo a diretriz de interiorização da instituição, o IPARDES traz a público a série Leituras Regionais,

em edição conjunta com o BRDE.

IPARDES



eituras     egionaisL R Oeste
Paranaense

Mesorregião
Geográfica

v

BRDE
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é uma instituição financeira pública, criada

em 1961, para apoiar ações de desenvolvimento econômico e social nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul. Entre os quatro bancos de desenvolvimento atuantes no Brasil (BNDES, BDMG, de Minas Gerais, e

BANDES, do Espírito Santo), ele representa o único de cunho regional.

Nesses 43 anos, a missão do BRDE vem sendo ampliada, adequando-o como um instrumento indispensável

às ações de expansão e modernização exigidas pela Região Sul. Promove e lidera ações de fomento, fundamentalmente

por meio de concessão de linhas de crédito de longo prazo para investimento, e de apoio técnico e institucional a

empresas de diversos setores econômicos.

No Estado do Paraná, o BRDE expandiu sua atuação quando do processo de ocupação e colonização da

moderna fronteira do Estado, apoiando produtores, financiando infra-estrutura, particularmente de armazenagem,

incentivando e financiando a constituição de cooperativas e fomentando a agroindústria. Participou ativamente do

processo de industrialização paranaense, destacando-se sua ação na implantação da Cidade Industrial de Curitiba,

financiando indústrias dos setores eletroeletrônico e metalmecânico. Importante também foi sua participação na

construção da infra-estrutura econômica e social do Estado, particularmente nas áreas de saneamento, energia

elétrica e armazenagem portuária. O Banco voltou-se também à concessão de financiamentos aos setores de transporte

coletivo, indústria hoteleira, instituições de ensino superior e grandes estabelecimentos comerciais.

Nos últimos dois anos, além de consolidar sua atuação junto a importantes segmentos da economia

paranaense, como o apoio dado ao agronegócio, em particular através das cooperativas, o BRDE vem estreitando sua

atuação na direção de políticas públicas estaduais, principalmente apoiando projetos de inclusão social e dando

ênfase ao desenvolvimento regional.

A partir dessa perspectiva, o Banco entende que o presente documento – Leituras Regionais – constitui

importante diagnóstico regional do Paraná, contribuindo para que novas estratégias de ação venham a ser desenvolvidas

pelos diversos entes públicos e privados ligados ao desenvolvimento.
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APRESENTAÇÃO

Com o presente documento, Leituras Regionais – Mesorregião Geográfica Oeste Paranaense, o IPARDES

inicia a 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.

Neste trabalho também está presente o desejo do IPARDES 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.4.13 - TOTAL DE ESTABELECIMENTOS E VALOR DA PRODUÇÃO TOTAL, ANIMAL E VEGETAL, SEGUNDO ESTRATOS DE
ÁREA - MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 1995

TABELA A.4.14 - PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SEGUNDO PRINCIPAIS PRODUTOS, NA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ -
1990/2001

TABELA A.4.15 - PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA E DA PECUÁRIA NO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ,
SEGUNDO PRINCIPAIS PRODUTOS, NA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 1990/2001

TABELA A.4.16 - PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL - MESORREGIÃO OESTE E PARANÁ - 2001

TABELA A.4.17 - VALOR DA PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS LAVOURAS, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE
- PARANÁ - 2001

TABELA A.4.18 - VALOR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS MUNICÍPIOS E PARTICIPAÇÃO NA MESORREGIÃO OESTE E NO
PARANÁ - 2001

TABELA A.4.19 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO, SEGUNDO AS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS
- PARANÁ - 1975/2000

TABELA A.4.20 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO
OESTE - PARANÁ - 1975/2000

TABELA A.4.21 - TOTAL DE ESTABELECIMENTOS, DE EMPREGADOS E PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DA
INDÚSTRIA DA MESORREGIÃO OESTE, SEGUNDO OS SEGMENTOS INDUSTRIAIS - PARANÁ - 1995/2001

TABELA A.4.22 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO, EM ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR
COMÉRCIO, SEGUNDO AS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - 2000

TABELA A.4.23 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO, EM ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR
COMÉRCIO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

TABELA A.4.24 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO EM ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR
SERVIÇOS, SEGUNDO AS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 2000
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TABELA A.4.25 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO EM ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR SERVIÇOS,
SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

TABELA A.4.26 - PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO TURISMO,
SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

TABELA A.4.27 - NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS, ESTABELECIMENTOS E PESSOAL OCUPADO NAS ATIVIDADES VINCULADAS
AO TURISMO POR MESORREGIÃO - PARANÁ - 2000

TABELA A.4.28 - PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS EM ATIVIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO TURISMO
SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

TABELA A.4.29 - DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS EM CADA ATIVIDADE LIGADA AO TURISMO, SEGUNDO O GRAU DE INSTRUÇÃO,
NA MESORREGIÃO OESTE PARANAENSE - 2000

TABELA A.4.30 - DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS DAS ATIVIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO TURISMO, SEGUNDO O
GRAU DE INSTRUÇÃO E O TIPO DE ATIVIDADE - MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

TABELA A.4.31 - PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO EM ATIVIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO
TURISMO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

TABELA A.4.32 - POPULAÇÃO TOTAL E RECEITAS SEGUNDO AS PRINCIPAIS ORIGENS DE RECURSOS E O TAMANHO DOS
MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2002

TABELA A.4.33 - PERCENTUAIS MÉDIOS DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO O TIPO DE INDICADOR E OS MUNICÍPIOS DA
MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2002

5 DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DE INFRA-ESTRUTURA

QUADRO A.5.1 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2001

QUADRO A.5.2 - CURSOS DE GRADUAÇÃO SEGUNDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO E MUNICÍPIOS, NA MESORREGIÃO OESTE -
PARANÁ - 2001

QUADRO A.5.3 - RELAÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA E NÚMERO DE PESQUISADORES POR CURSO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR (IE) E MUNICÍPIO - MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2002
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Mesorregião
Oeste Paranaense

Mesorregião
Oeste Paranaense

DIVISÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

BASE CARTOGRÁFICA: IAP 2003
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Formosa
do Oeste
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do Oeste
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Nova
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TABELA 1.1 -
PARANÁ - 2002
ÁREA TOTAL, REGIÃO FITOGEOGRÁFICA, COBERTURA FLORESTAL E REFLORESTAMENTO DAS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS -

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 12,27 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: ATLAS... (2002)

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

ESPÉCIES NOME COMUM STATUS

Chironectes minimus Cuíca d’água Rara

Alouatta fusca Bugio Vulnerável

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira Vulnerável

Agouti paca Paca Ameaçada de extinção

Chrysocyon brachiurus Lobo-guará Ameaçada de extinção

Speothos venaticus Cachorro-vinagre Endêmica e rara

Lutra longicaudis Lontra Ameaçada de extinção

Tapirus terrestris Anta Ameaçada de extinção

Felis concolor Sussuarana Ameaçada de extinção

Felis pardalis Jaguatirica Ameaçada de extinção

Felis tigrina Gato-do-mato-pequeno Ameaçada de extinção

Felis wiedii Gato-do-mato-maracujá Ameaçada de extinção

Panthera onca Onça-pintada Ameaçada de extinção

Tayassu pecari Queixada Rara

Silvilagus brasiliensis Tapiti Rara

Pteronura brasiliensis(1) Ariranha Ameaçada de extinção

FONTE: SEMA/IAP
(1) Com exceção do Parque Nacional do Iguaçu (Argentina), esta espécie é considerada praticamente

extinta no Paraná, devido à ausência de registros.
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QUADRO 1.2 -
ENQUADRAM EM CATEGORIAS CRÍTICAS COM RELAÇÃO À SUA
PRESERVAÇÃO - PARANÁ - 1994

RELAÇÃO DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA DA REGIÃO OESTE QUE SE

ESPÉCIE NOME COMUM STATUS

Tinamus solitarius Macuco Ameaçada

Leucoptermis polinota Gavião-pombo Ameaçada

Pnelope obscura Jacuaçu Ameaçada

Pipile jacutinga Jacutinga Ameaçada

Amazona vinaceo Papagaio-de-peito-roxo Ameaçada

Pleoceastes robustus Pica-pau-rei Ameaçada

Pyroderus scutatus Pavó Ameaçada

Sarcoramphus papa Urubu-rei Rara

Harpagus diodon Gavião-bombachinha Rara

Buteo leucorrhous Gavião-de-sobre-branco Rara

Aratinga auricapilla Jandaia Rara

Ara chloroptera Arara-vermelha-grande Rara

Polioptila lactea Balança-rabo-leitoso Rara

Sporophila leucoptera Chorão Rara

Biatas nigropectus Choca-da-taquara Rara

Ara maracana Maracanã Ameaçada

Macropsalis creagra Curiango-tesourão Ameaçada

Clibanormis dezndrocolaptoides Cisqueiro Ameaçada

Oryzoborus angolensis Curió Ameaçada

Anaurouspiza moesta Cigarra-da-taquara Ameaçada

Oryzoborus angolensis Curió Ameaçada

Anaurouspiza moesta Cigarra-da-taquara Ameaçada

FONTE: SEMA/IAP



�������������	�
����� � �����
����������

�����������
	����
���

�	

@���������$���&�
����������*6�������������������2���)�������
������������)�#�"��)����

������&�������
���.��2��&���
������&������0�#�����������&����
��������7����E��	���A���&�
������������

����	�	���	��;�����%�<#��2
������5����������������������������������A������#�&��������
����������
���

&����
�������2�����������(��B��������5��#�����#����
���7
������E���&�
����������������*6�������������

	��
��������������&�
����0����(0���#� �
�����5��������&�
������������� ������ ;.����<��

1N������'������	����N���;������(5.������<������������F�%�F�G���;�,, <#������0���������&����������#

6�����������������E-���&�
����������*6�������������#������������-�;-�'<��)��
��*0�����;�������A����<#

���������
������������������.����0���������������*6������������(#�!�'���������%�.�������(������

�������	�
���������������

���������)��8�.����0��������������0��#��
����������������&�
���������#�������������

�2���)�#�������9�������
�����

@��������������&�
��������0��������������#����)��&��������������)���!���&�
����
��������������

H�������������2���)�I�������&�
����
����������H����I���������?�
%��������;�,,E<#����������������

	�
���������������6����������������#������0��������������4������������������,,E#�!�����&�
������

�0��#���0���������� !�6��*����#���������&��������&��2����������E '������0��������������������(

;�������A���!<�



2
imensão SocialD



eituras     egionaisL R Oeste
Paranaense

Mesorregião
Geográfica

23

2.1 PROCESSO DE OCUPAÇÃO E
DINÂMICA POPULACIONAL

Historicamente, a região Oeste constituiu a última fronteira de ocupação do Estado, integrando-se à dinâmica

estadual apenas a partir dos anos 70.1  Sua localização distante da porção leste do território, por onde se iniciou o

povoamento do Paraná, e a quase total inexistência de infra-estrutura de comunicação interligando-a ao restante do

Estado, foram fatores decisivos que a mantiveram, por tanto tempo, isolada e com baixas densidades populacionais.

A partir da década de 1940, algumas iniciativas governamentais, como a criação, pelo poder central, do

Território Federal do Iguaçu, em 1942, logo extinto, em 1946, e a subseqüente criação do Departamento

Administrativo do Oeste, por parte do governo estadual, geraram os primeiros impulsos de ocupação e de exploração

econômica da região (MAGALHÃES FILHO, 1999, p.6-7). Nesse processo, duas correntes imigratórias se destacaram.

A primeira, formada basicamente por agricultores de origem alemã e italiana provenientes das áreas serranas do

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que paulatinamente vinham se destinando às regiões Sudoeste e Oeste

do Paraná em busca de terras férteis e disponíveis, intensificou de volume, particularmente nos anos 50. A

segunda leva de imigrantes penetrou a região a partir da vasta área cafeeira do Norte paranaense e foi formada,

principalmente, por fluxos populacionais liberados das plantações de café à medida que estas iam progressivamente

sendo substituídas por outras lavouras ou pela pecuária.

No entanto, foi apenas no final da década de 1950 que a integração e dinamização do Oeste deslanchou,

estimulada pelos primeiros esforços efetivos para implantação de um sistema viário que viabilizou e impulsionou

a produção de excedentes para comercialização. A atividade agrícola da região, fundada na boa qualidade dos

solos e numa razoável capacidade técnica dos produtores, ampliou-se rapidamente, propiciando incrementos de

renda e expansão dinâmica do comércio. Assim, não apenas as áreas rurais experimentaram incrementos

substantivos de população, ao longo desse período, mas também inúmeros núcleos urbanos foram se formando

para dar suporte à agricultura em expansão (MAGALHÃES, 2003, p.15-16).

1Uma extensa e importante resenha dos principais
traços históricos da formação dessa região encontra-se

em Peris (2003).
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Nesse contexto de acelerado crescimento populacional, a mesorregião Oeste Paranaense alcançou o

início da década de 1970 concentrando cerca de 750 mil habitantes, uma das áreas mais populosas do Estado,

particularmente em termos rurais (tabela A.2.1). Apesar do intenso surgimento de cidades verificado na região no

transcorrer do processo de ocupação, seu grau de urbanização, em 1970, ainda situava-se abaixo dos 20%,

equiparando-se aos menores do Estado (tabela A.2.2).

A partir dos anos 70 a região integra-se rapidamente ao movimento mais amplo de expansão da

agricultura moderna que se instaura no Paraná, 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. Desse modo, a

região, rapidamente, experimentou um processo intenso de urbanização, estimulado ainda mais pelos efeitos da

construção do megaprojeto da Usina Hidrelétrica de Itaipu, caracterizando-a como uma região de intensa atração

migratória e mobilidade espacial da população. Entre 1970 e 1980, a população rural do Oeste decresceu, porém

o ritmo de crescimento da população urbana atingiu 12,5% ao ano, o mais elevado dentre as mesorregiões e o

dobro da média paranaense (tabela 2.1 e gráfico 2.1). Nas décadas seguintes, a intensidade da perda de população

rural e de incremento do meio urbano da região permaneceram superando os níveis estaduais, de sorte que o

grau de urbanização, que entre 1970 e 1980 havia saltado de 20% para 50%, prosseguiu incrementando-se

aceleradamente, alcançando quase 82% em 2000. Mesmo assim, a mesorregião, naquele ano, ainda abrigava

uma das mais elevadas proporções de população rural do Paraná – 11,8% (tabela A.2.3).

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

bojo das transformações modernizantes das atividades agrícolas, o meio rural da região vem experimentando

saldos migratórios negativos bastante elevados no transcorrer das últimas décadas do século XX, dos mais

expressivos do Estado, mantendo esse destaque também nos anos 90 (tabela A.2.4). Ainda que os ganhos

populacionais das áreas urbanas igualmente resultem significativos, no cômputo geral da mesorregião o saldo e

a taxa líquida de migração2  se mantêm negativos, expressando o predomínio das perdas populacionais para fora

da região (gráfico 2.2).

2 A 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 tivesse se
mantido fechada à migração, no período.
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GRÁFICO 2.1 - TAXAS MÉDIAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA
POPULAÇÃO, SEGUNDO SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO - PARANÁ E
MESORREGIÃO OESTE - 1970-2000

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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GRÁFICO 2.2 - TAXAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS ESTIMADAS, SEGUNDO SITUAÇÃO DE
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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

essas tendências (tabela 2.2). Na análise comparada entre as mesorregiões do Estado, a do Oeste revela-se uma

área de forte absorção populacional, tanto do ponto de vista intermesorregional quanto interestadual, porém

igualmente destaca-se como ponto de origem de fortes perdas migratórias, mantendo um saldo negativo nas

trocas populacionais.

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, a

despeito da existência de diferenciais regionais intra-estaduais, já no início dos anos 90 demonstrava padrões de

TABELA 2.2 - IMIGRANTES, EMIGRANTES E TROCAS LÍQUIDAS MIGRATÓRIAS INTERMESORREGIONAIS (INTRA-ESTADUAIS) E INTERESTADUAIS DE
DATA FIXA, 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) 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 censitária,
que residia na localidade em estudo em 1995, mas na data do censo (2000) residia em outro local.
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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 1980 situava-se em 2,7, nível

igualmente experimentado pela população da mesorregião Oeste (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 1990, exibia índices de expectativa de vida ao nascer de 65 anos e de 72 anos, respectivamente,

níveis similares àqueles evidenciados pela população da mesorregião Oeste (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 do Oeste 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 com 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 Oeste cresceu a 1,3% a.a., porém os grupos etários mais jovens

sofreram decréscimos em seus contingentes, ao passo que os segmentos em idade adulta, e particularmente os idosos,

cresceram a taxas expressivas (tabela A.2.5). A despeito desse processo, o grau de envelhecimento da população da

região Oeste, medido por meio do índice de idosos,3  situa-se entre os mais baixos do Estado, comparativamente aos

índices apresentados pelas demais mesorregiões paranaenses, em 2000 (tabela 2.3).

No que tange à composição por sexo da população dos distintos grupos etários, a mesorregião Oeste,

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.2.6). Já, as faixas de idade intermediária e superior da população

regional apresentam, em média, 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.

3O 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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É evidente que, no âmbito interno da mesorregião Oeste, existem marcantes heterogeneidades no

comportamento evolutivo das variáveis demográficas. 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.

Entre 1970 e 1980, o crescimento da população total de alguns dos municípios do Oeste situou-se

entre os mais altos do Estado, como Foz do Iguaçu (13,9% a.a.) e Cascavel (4,6% a.a.) – tabela A.2.7. Esses

municípios continuaram crescendo, nas décadas seguintes, a taxas bem superiores à média do Estado e da

própria região, de sorte que, em 2000, concentravam, em conjunto, 44,3% do total da população regional.

TABELA 2.3 - POPULAÇÃO POR GRANDES GRUPOS ETÁRIOS E ÍNDICE DE IDOSOS, (1)

SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 2000

GRUPO ETÁRIO (anos)
MESORREGIÃO

0 a 14 65 e +

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).
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O fenômeno que se ressalta, nesse contexto, é a configuração de conjuntos de municípios vizinhos

que reproduzem esse elevado crescimento. Itaipulândia, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu,

limítrofes a Foz do Iguaçu, experimentaram taxas de crescimento de 5,6%, 3% e 2% ao ano, respectivamente, no

período 1991-2000 (mapa 2.1). Além destes, Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina) compõem

com Foz do Iguaçu uma mancha de ocupação contínua. Limítrofes a Cascavel, crescem a ritmos significativos

Santa Teresa do Oeste (6,5% a.a.) e Cafelândia (3,7% a.a.).

Como contraponto dessa concentração, evidencia-se um fenômeno generalizado de forte esvaziamento

rural, perceptível até mesmo no comportamento da população total dos municípios: 56% destes têm taxas negativas

de crescimento da população total entre 1991 e 2000 – muitos desde o período 1970-1980. Observa-se,

inclusive, o esvaziamento de núcleos urbanos na região, registrando-se 8 municípios com perda absoluta de

população urbana, no último decênio, e vários com taxas positivas, porém inferiores a 1% a.a., evidenciando uma

incapacidade de sustentação do próprio crescimento vegetativo. No cômputo geral, a maioria dos 50 municípios da

mesorregião Oeste apresentava, em 2000, proporções de população residente no meio urbano superiores a 50%,

mas 13, dentre eles, ainda registravam graus de urbanização abaixo desse percentual.

As características etárias e de composição por sexo da população dos municípios da mesorregião Oeste

são heterogêneas, guardando especificidades em função de suas respectivas histórias de formação e de evolução

no tempo. Tomando novamente o índice de idosos4  como um indicador do grau de envelhecimento populacional

da região, percebe-se que, grosso modo, os municípios que integram as duas principais aglomerações urbanas

regionais, polarizadas, respectivamente, por Cascavel e Foz do Iguaçu, e que vêm experimentando elevadas taxas

de crescimento populacional, registram proporções mais baixas de população idosa, em comparação ao número

de crianças e jovens (mapa 2.2 e tabela A.2.8). Nesses casos, é possível que estejam operando, entre outros

fatores, os efeitos seletivos de processos imigratórios de populações mais jovens. Por outro lado, observa-se que,

ao norte da mesorregião, onde concentram-se alguns municípios como Terra Roxa, Assis Chateaubriand, Jesuítas

e Formosa do Oeste, populosos, porém que vêm apresentando expressivas perdas populacionais nas últimas

décadas, ocorrem índices mais elevados de idosos.4Ver nota anterior.
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A composição por sexo da população dos municípios do Oeste, focalizada segundo cada um dos três

grandes grupos etários em análise, evidencia que, naqueles mais populosos – particularmente em Cascavel, Foz

do Iguaçu e Toledo –, prevalece a tendência média da região e 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.2.9). É interessante observar, no entanto, que em um grupo de

18 municípios, a grande maioria pouco populosos, a razão de sexo é amplamente favorável 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.

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, portanto, constitui elemento

relevante para a tarefa de planejamento.
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A mesorregião Oeste Paranaense urbanizou-se de forma abrupta, desenvolvendo uma trajetória ainda

mais célere que a do próprio Estado do Paraná (gráfico 2.7). Em 1970, possuía apenas 19,9% da população

vivendo nas áreas urbanas, situando-se entre as mesorregiões menos urbanizadas do Paraná, com um grau

bastante inferior ao do Estado, então de 36,1%. Em 2000, essa proporção equiparava-se à média estadual

(81,4%), alcançando 81,6% da população nas áreas urbanas (tabela A.2.10). Foz do Iguaçu, o município do Oeste

mais urbanizado no início do período em foco, já evidenciava um grau de urbanização superior a 59%, Cascavel

tinha apenas 38,9%, seguido por Guaíra, com 34,1%.

Acompanhando o padrão médio do Estado, até 1970 mais de 90% dos municípios da mesorregião

registravam proporções superiores a 50% da população vivendo no meio rural, reduzindo, em 2000, para 26%

(29% no Estado) – tabela 2.4. Por outro lado, em 2000, 4% dos municípios do Oeste apresentavam mais de 90%

da população no meio urbano, enquanto no Paraná essa proporção já atingia 9,3%. Metade dos municípios da

mesorregião apresentava, naquele ano, graus de urbanização entre 50% e 75%.

Esse processo, além de ter provocado grande transformação na distribuição geográfica da população,

causou intensos impactos na estrutura urbana e nas condições de gestão das cidades, que passaram a administrar

um abrupto crescimento das demandas. Vale observar que a mesorregião Oeste foi a última fronteira de ocupação

do Estado, integrando-se à dinâmica estadual apenas a partir dos anos 70, quando coincidem fatores como a

expansão da agricultura moderna e o início da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Movidos por esses fenômenos, alguns de seus municípios situam-se, desde os anos 70, entre aqueles

com crescimento populacional mais elevado no Estado, como Foz do Iguaçu e Cascavel. O que se destaca é a

configuração, nas áreas vizinhas desses centros, de conjuntos de municípios que reproduzem o padrão de

elevado crescimento, como ocorre com os limítrofes a Foz do Iguaçu e Cascavel.

2.2 REDE DE CIDADES
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FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

TABELA 2.4 - URBANIZAÇÃO,
NA MESORREGIÃO OESTE E PARANÁ - 1970/2000
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO CLASSES DE GRAU DE

MUNICÍPIOS (%)

1970 2000
GRAU DE

URBANIZAÇÃO

(%)
Paraná

Mesorregião

Oeste
Paraná

Mesorregião

Oeste

Até 50 91,3 98,0 29,1 26,0

De 50 a menos de 75 6,9 2,0 37,1 50,0

De 75 a menos de 90 1,4 0,0 24,6 20,0

De 90 e mais 0,3 0,0 9,3 4,0

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Nesse contexto, as principais centralidades da mesorregião são Cascavel, com centralidade de nível forte

(CARACTERIZAÇÃO, 1999), apontada na hierarquia de centros da rede urbana brasileira como Centro Sub-Regional 1

(CONFIGURAÇÃO, 2002), e Foz do Iguaçu, com centralidade de nível forte para médio, ocupando a posição de Centro

Sub-Regional 2 nessa hierarquia. Toledo, com nível de centralidade médio, destaca-se, pelo porte populacional e pelo

acúmulo recente de novas funcionalidades, em um conjunto de outros centros que também apresentam esse mesmo

nível de centralidade, como Assis Chateaubriand, Guaíra, Medianeira, Marechal Cândido Rondon e Palotina.

A rede de cidades da mesorregião Oeste articula um conjunto de 50 centros, sendo apenas dois, Foz

do Iguaçu e Cascavel, com população urbana e total superior a 200 mil habitantes, e um, Toledo, na classe

subseqüente, não tendo atingido ainda 100 mil habitantes (mapa 2.3). Estes concentram 52,9% da população

total e 61,5% da população urbana mesorregional (tabela 2.5). Do restante da população, 18,6% localiza-se em

municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes e 24,2% encontra-se em municípios com menos de

5 mil habitantes, que têm em Iguatu o extremo inferior – 2.255 habitantes.

Entre os anos 70 e 80, Foz do Iguaçu e Cascavel passaram a apresentar uma população urbana

superior a 50 mil habitantes, fazendo-se acompanhar por Toledo, a partir dos anos 90. Mas, a grande maioria dos

municípios dessa mesorregião ainda possui menos de 20 mil habitantes nas áreas urbanas, sendo Diamante do

Sul o menor, com 1.115 habitantes urbanos (IPARDES, 2003e).

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

NÚMERO DE MUNICÍPIOS POPULAÇÃO (%)
CLASSES DE TAMANHO

(habitantes) População

Total

População

Urbana

População

Total

População

Urbana

De 200 mil e mais 2 2 44,3 52,2

De 50 mil a menos de 200 mil 1 1 8,6 9,3

De 20 mil a menos de 50 mil 7 5 18,6 14,8

De 5 mil a menos de 20 mil 27 16 4,3 15,8

Menos de 5 mil 13 26 24,2 7,9

FONTE: IBGE - Censo Demográfico

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Cascavel pode ser considerado pólo regional, estrategicamente situado no acesso às fronteiras

internacionais, comandando um subsistema urbano com vínculos muito estreitos ao principal pólo do Estado,

Curitiba. Destaca-se pelo desempenho de funções de alta e média complexidade para o atendimento das demandas

regionais. Sua localização geográfica e a extensão da área de influência de sua centralidade atribuem-lhe a

condição de articular em sua rede de centros, além de cidades da própria mesorregião e de mesorregiões

vizinhas, centros do Estado de Mato Grosso do Sul, compartilhando sua influência com Dourados (MOURA e

WERNECK, 2001). A partir de Foz do Iguaçu, compõe ainda relações intensas com cidades fronteiriças do Paraguai

e da Argentina.

Foz do Iguaçu polariza um fluxo de relações urbanas internacionais, destacando-se pelo acúmulo das

funções comerciais e de serviços, intensificadas pela presença do comércio fronteiriço e de um dos mais importantes

pólos turísticos nacionais, as Cataratas do Iguaçu.

Essas centralidades polarizam a dinâmica da economia regional, constituindo dois eixos (PERIS, 2002;

PERIS e BRAGA, 2003). O eixo A estende-se ao longo da rodovia BR 467, entre as cidades de Cascavel e Guaíra,

passando por Toledo, Maripá, Palotina e Terra Roxa. O eixo B, também polarizado por Cascavel, acompanha um

trecho da BR 277, entre Cascavel e Foz do Iguaçu.

A mesorregião Oeste pode, em síntese, ser caracterizada como área de convivência de espacialidades

de concentração e espacialidades de forte esvaziamento, já que muitos de seus municípios vivem o êxodo rural

e até mesmo urbano – oito municípios perdem população urbana, entre 1991 e 2000, e nove municípios

crescem a menos de 1% ao ano, correspondendo, em conjunto, a 34% dos municípios da mesorregião. Suas

espacialidades concentradoras apontam sinais de expansão no eixo da BR 277, com potencial de integração

geográfica e articulação funcional entre as aglomerações urbanas de Cascavel e de Foz do Iguaçu, num conjunto

de maior complexidade.
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A redistribuição da população, que adensa ou esvazia determinadas áreas ou regiões, acompanhando,

de modo geral, a dinâmica das atividades produtivas, que se desorganizam ou se reestruturam, tem representado

um movimento que busca não apenas oportunidade de trabalho e renda, mas também a possibilidade de

usufruir serviços básicos como educação e saúde. Porém, a condição de esvaziamento ou de grande concentração

populacional não tem contribuído para o equacionamento dessas demandas, nem tampouco para a redução de

desigualdades sociais. O atendimento à saúde e à educação, que concentra os esforços governamentais, ainda

está distante de suprir as carências básicas, embora se tenha avançado para um conceito de cidadania no qual

são reconhecidos como essenciais os direitos a emprego, moradia, cultura, lazer e transporte.

O resgate de indicadores de saúde e educação ao lado da renda na construção do Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)5  tem particular importância ao expor as desigualdades de forma

abrangente e comparativa, permitindo que diferenças positivas no grau de cobertura de serviços possam se

tornar instigadoras para gestões que as assumam como referências. Nesse sentido, a análise da dimensão social

privilegia o IDH-M como indicador e se utiliza, também, da taxa de pobreza na perspectiva complementar de

dimensionamento de famílias mais pobres. Ainda, com o objetivo de qualificar a situação de educação e de

saúde da população, são incorporados outros indicadores específicos.

Em termos do IDH-M, a mesorregião Oeste, comparativamente às demais, concentra o maior número

de municípios em melhores posições. Contudo, a variação entre o patamar mínimo e máximo do IDH-M é

bastante expressiva. Há um conjunto significativo de 11 municípios que sobressaem por apresentar IDH-M

superior a 0,800, classificado como padrão de alto desenvolvimento humano, obtendo assim posição de destaque,

igualmente, no âmbito estadual. São eles: Quatro Pontes, Entre Rios do Oeste, Maripá, Palotina, Marechal

Cândido Rondon, Toledo, Pato Bragado, Mercedes, Cascavel, Tupãssi e Nova Santa Rosa. De modo geral, esses

municípios encontram-se na extensão oeste da mesorregião, conformando um alinhamento contínuo, enquanto

2.3 DESENVOLVIMENTO HUMANO

5Elaborado 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);

IPARDES (2003d).
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nas porções leste e sul predominam aqueles municípios em situação mais crítica. Excetuando-se os municípios

citados anteriormente, que apresentam condição de alto desenvolvimento humano, apenas outros 12 municípios

paranaenses, distribuídos em distintas áreas do Estado, registram IDH-M nesse patamar. Também merecem

destaque, por se situarem acima da média estadual (0,787), outros cinco municípios, entre os quais Foz do

Iguaçu (mapa 2.4 e tabela A.2.11).

Do conjunto de municípios da mesorregião com baixo IDH-M destacam-se oito, entre os que ocupam

as posições mais baixas do ranking estadual.

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 o melhor

desempenho está associado à área de educação, especialmente à taxa de freqüência escolar, uma vez que 28

municípios integrantes da mesorregião apresentam essa taxa acima da média do Paraná. É um resultado que

expressa uma conjuntura favorável, mas que ainda convive com parcelas da população que se mantêm à margem do

processo educacional, compondo o conjunto de não-alfabetizados. Esta situação, de difícil reversão, contribui para que

apenas 16 municípios apresentem taxa de alfabetização de adultos acima da média paranaense (tabela 2.6).

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

COMPONENTES DO IDH-M

SITUAÇÃO 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 Oeste

Melhor situação 0,851 77,7 97,6 95,1 360,61 7,9

Pior situação 0,675 64,4 76,1 69,9 120,80 48,9

Municípios acima do valor do PR 16 22 16 28 7 37

FONTE: PNUD

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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Em relação ao componente esperança de vida ao nascer, verifica-se que 22 municípios se distinguem

por ocuparem posições acima da média do Estado. A situação é visivelmente mais desfavorável ao nível da

renda da população, na medida em que apenas sete municípios encontram-se acima do patamar estadual,

revelando sobretudo a complexidade da realização de investimentos privados e os limites da intervenção

pública nessa área.

De modo geral, as variações constatadas nesses indicadores apontam grandes distâncias nas condições

sociais dos municípios e sinalizam a extensa trajetória a ser percorrida por muitos deles para atingir patamares

mais favoráveis. Vale notar que são apenas três os municípios com melhor desempenho, distinguindo-se por

apresentarem os quatro componentes acima da média estadual, a saber: Palotina, Entre Rios do Oeste e

Marechal Cândido Rondon. Por outro lado, outros 16 municípios mantêm significativa distância em relação às

melhores posições em todos os componentes. Neste último grupo destacam-se Diamante do Sul, Ramilândia,

Campo Bonito e Boa Vista da Aparecida.

Outra forma de evidenciar de modo mais direto o grau de desigualdade social dos municípios da

mesorregião está na mensuração do número de famílias pobres e na obtenção do indicador taxa de pobreza.6  Na

mesorregião Oeste encontram-se 71 mil famílias pobres, o terceiro maior contingente desse segmento, representando

12,0% no Estado (gráfico 2.8). No entanto, comparativamente com as mesorregiões paranaenses, o Oeste desfruta

de uma melhor posição quanto ao indicador taxa de pobreza, uma vez que detém proporcionalmente menor

número de famílias em patamar de renda muito baixo (21,4%), proporção apenas superior à verificada para as

mesorregiões do Norte Central e Metropolitana (tabela 2.7 e gráfico 2.9).

6Refere-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, 2003b).
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GRÁFICO 2.9 - TAXA DE POBREZA - MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 2000
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TABELA 2.7 - NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS POBRES E TAXA DE POBREZA
SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - 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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Particularizando os municípios, fica evidente a amplitude do grau de desigualdade. No conjunto dos

50 municípios dessa mesorregião sobressai um grupo de 13, no qual a proporção de famílias pobres está

abaixo da média regional, chegando a níveis mínimos em Quatro Pontes (7,9%). Os grandes municípios, como

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, também integram esse conjunto, embora diante da dimensão de sua população

neles concentre-se o maior número de famílias pobres (30 mil), 42,8% do total da mesorregião.

No extremo oposto, destacam-se, com taxas de pobreza superiores a 40%, os municípios de Braganey,

Campo Bonito, Catanduvas, Diamante d´Oeste, Diamante do Sul, Ibema, Lindoeste, Ramilândia e Três Barras

do Paraná.

Nesse contexto de grandes diferenças sociais, os desafios para a grande maioria dos municípios,

quanto à redução da pobreza e, conseqüentemente, quanto ao alcance de ganhos no IDH-M, têm suas

possibilidades associadas principalmente a investimentos do poder público nas áreas tradicionais da saúde e da

educação, uma vez que intervenções que se reflitam na renda têm determinantes muito mais complexos e

fortemente condicionados a decisões do setor privado.
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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 (tabela 2.8).

Considerando inicialmente a freqüência à creche pelas crianças de 0 a 3 anos, verifica-se que,

enquanto na média do Estado essa taxa é próxima a 10%, na mesorregião Oeste um grupo de 17 municípios

atinge um atendimento bastante superior, destacando-se Iracema do Oeste (28,8%), Entre Rios do Oeste (28,2%),

São Pedro do Iguaçu (22,1%) e Iguatu (19,0%) – tabela A.2.12. No outro extremo estão seis municípios que,

2.4 OFERTA DE SERVIÇOS SOCIAIS

TABELA 2.8 - TAXA DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA OU CRECHE, SEGUNDO GRUPOS ETÁRIOS E SITUAÇÃO COMPARATIVA - MESORREGIÃO OESTE E
PARANÁ - 2000

TAXA DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA OU CRECHE (%)

SITUAÇÃO COMPARATIVA

NÚMERO MÉDIO DE

SÉRIES CONCLUÍDAS NA

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 Oeste

Melhor situação 7,04 28,80 91,43 100,00 93,78 40,66 10,26

Pior situação 3,78 - 25,32 89,99 56,79 16,97 1,79

Municípios acima do valor do PR 9 17 35 43 34 15 19

FONTES: IBGE - Censo Demográfico, MEC/INEP - Censo Escolar

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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no ano 2000, não tinham registro de freqüência de crianças de 0 a 3 anos em creche: Anahy, Boa Vista da

Aparecida, Campo Bonito, Diamante do Sul, Santa Lúcia e Serranópolis do Iguaçu.

O indicador de freqüência à escola por parte das crianças de 4 a 6 anos, correspondente à pré-escola,

atinge a média de 53% no Estado. Na mesorregião, 21 municípios ultrapassam esse percentual, atendendo a

mais de 60% das crianças dessa faixa etária. São mais significativas as taxas apresentadas por Pato Bragado

(91,4%), Iracema do Oeste (89,2%), Tupãssi (86,3%), Mercedes (84,9%), Santa Helena (84,2%) e Entre Rios do

Oeste (84,1%). Em contrapartida, um grupo de 11 municípios apresenta taxas de freqüência à escola para

crianças de 4 a 6 anos inferiores a 50%, destacando-se Campo Bonito (25,3%), Três Barras do Paraná (33,0%),

Catanduvas (34,7%), Diamante do Sul (35,3%) e Diamante d’Oeste (35,7%).

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 é de 95,7%. Na mesorregião Oeste um grupo de 9 municípios

apresenta taxa superior a 99%; vale notar que nos municípios de Entre Rios do Oeste e Maripá a totalidade desse

segmento é atendida. Apresentando taxas de freqüência ao ensino fundamental inferiores à média do Estado

encontram-se os municípios de Campo Bonito (90,0%), Diamante do Sul (90,4%), Diamante d’Oeste (91,9%),

Guaraniaçu (91,8%), Catanduvas (94,7%), Três Barras do Paraná (95,0%) e Foz do Iguaçu (95,3%).

Com relação à freqüência à escola por parte dos jovens de 15 a 17 anos, a média do Estado atinge

73,1%. Na mesorregião, 16 municípios registram percentual superior a 80%, cabendo destacar os municípios de

Quatro Pontes (93,8%), Maripá (93,7%) e Serranópolis do Iguaçu (90,3%). Com taxas inferiores à média estadual

encontram-se 14 municípios, sendo as menores ocorrências em Campo Bonito (56,8%), Diamante do Sul (57,2%),

Guaraniaçu (67,5%) e Capitão Leônidas Marques e Ibema, ambos com 67,7%.

Finalmente, cabe destacar um conjunto de sete municípios - Anahy, Cascavel, Catanduvas, Itaipulândia,

Palotina, São José das Palmeiras e Toledo - nos quais cerca de 40% dos jovens de 18 a 22 anos estão freqüentando

a escola. Ainda que parcela deste grupo possa estar freqüentando a educação de jovens e adultos, o antigo supletivo,

dado o significativo número de alunos matriculados nessa modalidade de ensino em Cascavel, Toledo, Palotina e Foz

do Iguaçu, não se pode descartar a possibilidade de que boa parte deles possa estar cursando o ensino superior.
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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 apresenta grande variação entre

os municípios do Oeste (mapa 2.5). De um modo geral, a população adulta não conseguiu completar as oito séries

do ensino fundamental: a média de séries concluídas no Estado é de 6,5 anos, e o maior valor atingido na região

é de 7,0 anos, correspondente ao município de Cascavel.

Do ponto de vista da estrutura de serviços educacionais posta à disposição da população, informações

relativas a 2002 indicam que a mesorregião Oeste tem 510 estabelecimentos com oferta de pré-escolar, 79% dos

quais públicos; 761 escolas com ensino fundamental, sendo 90% mantidas pelo setor público; e 191

estabelecimentos que ofertam ensino médio, 79% pertencentes à rede pública (tabela A.2.13). Em todos os

municípios da região, mesmo nos menores, há pelo menos um estabelecimento público com oferta de cada um

dos níveis de ensino: pré-escolar, fundamental e médio.

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 região existem 28,3 mil alunos matriculados em pré-escola, 76% dos quais na rede pública; na 1ª

a 4ª série do ensino fundamental estão matriculados 106,8 mil alunos, sendo 92% em escolas públicas; na 5ª

a 8ª séries do ensino fundamental estão matriculados 100,8 mil alunos, 92% em escolas públicas; e no ensino

médio as matrículas somam 58,9 mil, das quais 88% estão na rede pública.

Cabe, finalmente, assinalar uma significativa presença de estabelecimentos de ensino superior, verificada

em 10 municípios, a saber: Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon,

Medianeira, Palotina, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Toledo (tabela 2.9). Esses estabelecimentos de ensino

superior atendiam, em 2001, a um contingente de 23,8 mil alunos, dos quais 2,9 mil estavam concluindo seus

estudos naquele ano. Diferentemente do observado em relação à educação básica, para o ensino superior

predominam as matrículas em estabelecimentos privados, que abrangem 65% do total de alunos matriculados.
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2.4.2 Saúde

O perfil de saúde de uma população reflete o contexto sócio-econômico-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 estará 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 com tendência ao envelhecimento demandam o

setor saúde principalmente com problemas circulatórios e advindos de neoplasias.

TABELA 2.9 - MATRÍCULAS, CONCLUINTES E CORPO DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E OS MUNICÍPIOS

DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2001

MATRÍCULAS CONCLUINTES CORPO DOCENTE
MUNICÍPIO

Público Privado TOTAL Público Privado TOTAL Público Privado TOTAL

Assis Chateaubriand - 692 692 - 85 85 - 30 30

Cascavel 2.805 6.678 9.483 427 432 859 791 290 1.081

Foz do Iguaçu 1.336 2.716 4.052 182 273 455 - 221 221

Guaíra - 1.162 1.162 - 273 273 - - -

Marechal Cândido Rondon 1.532 - 1.532 340 - 340 - - -

Medianeira 874 48 922 169 - 169 - 5 5

Palotina 346 - 346 25 - 25 - - -

Santa Helena 142 - 142 - - - - - -

São Miguel do Iguaçu - 352 352 - - - - 26 26

Toledo 1.410 3.682 5.092 268 465 733 - 15 15

Mesorregião Oeste 8.445 15.330 23.775 1.411 1.528 2.939 791 587 1.378

PARANÁ 85.866 122.516 208.382 13.943 16.624 30.567 7.104 8.188 15.292

FONTE: MEC/INEP
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Nesse sentido, os dados relacionados a óbitos e a internações hospitalares fornecem elementos de

suma importância no conhecimento dos níveis e padrões de saúde da população, ao mesmo tempo que proporcionam

subsídios para o planejamento das ações das políticas de atenção à saúde dos distintos segmentos populacionais

(IBGE, 2002).

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. A mesorregião Oeste, nesse contexto,

replica os padrões nacionais. A despeito das melhorias nas condições de saúde, educação e saneamento alcançadas

pelo conjunto dos municípios da região ao longo do tempo, com conseqüentes ganhos de vida para a população

infantil, ainda se observam expressivos diferenciais intra-regionais nos coeficientes de mortalidade infantil,

registrando-se grupos de municípios com níveis bem superiores à média do Estado em 2000 (20,3 óbitos de

menores de um ano por mil nascidos vivos), em contraposição a outros, com coeficientes inferiores a 10 óbitos

infantis por mil nascidos vivos (mapa 2.6 e tabela A.2.15). De modo geral, os municípios que evidenciaram

coeficientes mais baixos localizam-se na porção noroeste da mesorregião, coincidindo, em muitos casos, com

aqueles que registraram IDH-M em patamares elevados. Por outro lado, os níveis de mortalidade infantil menos

favoráveis concentram-se nas porções leste e sul da região.

A análise do padrão de morbimortalidade segundo causas de óbitos constitui, igualmente, um importante

indicador 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.

No que tange ao quadro da mortalidade, a mesorregião Oeste, acompanhando a média do Estado,

registrou, em 2000, mais de 60% de óbitos associados a apenas três causas: doenças do aparelho circulatório

(32,1%); causas externas (16,0%); e neoplasias (14,2%) (tabela A.2.16). É importante sublinhar, no entanto, que,

diferentemente das demais mesorregiões do Estado, a Oeste foi a única a ter o grupo das causas externas,

consideradas mortes violentas, como segunda principal causa de mortalidade. A despeito disso, em cada um dos

grupos a mesorregião respondeu pela terceira maior proporção dos óbitos do Paraná, condizente com seu peso no

conjunto da população estadual (tabela A.2.17).
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Em nível dos municípios, a grande maioria apresenta uma distribuição dos óbitos por grupos de

causas semelhante à da média mesorregional (tabela A.2.18). Contudo, algumas situações se destacam. Em um

conjunto de 17 municípios, entre os quais Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon e Terra Roxa, mais

de 40% dos óbitos decorrem de doenças do aparelho circulatório. Cascavel e Toledo também têm esse grupo de

causas como principal fator de mortalidade, porém Foz do Iguaçu, bem como os municípios do seu entorno, têm

as causas externas como primeiro ou segundo grupo causador dos óbitos. Em Diamante do Sul chama a atenção

o peso das mortes provocadas por afecções originadas no período perinatal e por doenças infecciosas e parasitárias,

grupos que incidem principalmente sobre o segmento etário infantil. Por fim, porém não menos importante, em

sete municípios – Anahy, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Corbélia e Nova

Aurora – as proporções de óbitos registrados com causas mal definidas foram superiores a 10%, fato que

compromete a análise da real estrutura de causas de mortalidade nesses locais e indica deficiências no

preenchimento dos atestados de óbitos e precariedade de recursos médico-assistenciais.

É importante notar, entretanto, que o município de Foz do Iguaçu, em 2000, respondeu sozinho por

1/3 do conjunto de óbitos registrados com causas mal definidas na mesorregião Oeste, sendo praticamente este

também o peso da sua participação no conjunto dos óbitos regionais devidos a causas externas e a afecções do

período perinatal, e, um pouco menos, a doenças infecciosas e parasitárias (tabela A.2.19). Esta realidade denota

o peso, e sinaliza os desafios, que determinados problemas da área de saúde representam para a gestão local.

O quadro da demanda por internações hospitalares na rede pública ou conveniada do SUS, na

região, não difere muito da média estadual e tem nas doenças do aparelho respiratório, nos problemas

decorrentes de gravidez, parto e puerpério e nas doenças do aparelho circulatório as principais causas (tabela

A.2.20). Para praticamente todos os grupos de causas de internação hospitalar a mesorregião Oeste, em

junho de 2003, representou a terceira maior demanda do Estado. No entanto, convém salientar que o peso

das internações com sintomas e sinais mal definidos (20%) foi elevado, o segundo maior dentre as mesorregiões

do Estado (tabela A.2.21).
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No âmbito intra-regional, as maiores demandas por hospitalização em Cascavel e em Foz do Iguaçu

decorreram de problemas ligados a gravidez, parto e puerpério, ao passo que, em Toledo, o peso maior deveu-se

a problemas respiratórios (tabela A.2.22). Em 15 municípios da região, este último grupo de causas de internação

apresentou peso superior a 40%, alcançando mais de 50% em Diamante do Sul, Entre Rios do Oeste, Jesuítas,

Palotina e Santa Lúcia, segundo dados de junho de 2003. Por outro lado, Foz do Iguaçu divide com Cascavel as

maiores proporções de internações hospitalares da região em praticamente todos os grupos de causas, destacando-se

no que tange aos grupos de doenças infecciosas e parasitárias, do sistema nervoso, do aparelho digestivo, de

problemas relacionados à gravidez e, principalmente, gerando hospitalizações com sintomas e sinais mal definidos

(tabela A.2.23).

Do ponto de vista da capacidade instalada dos serviços de saúde disponibilizados à população da

mesorregião Oeste, 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

regional conta com 598 unidades prestadoras de serviços distribuídas em vários tipos (tabela 2.10) e com 70

hospitais, que disponibilizam cerca de 3,7 mil leitos, orientados para diversas especialidades (tabela 2.11).

A oferta da rede ambulatorial da região concentra-se nas unidades de tipo centro de saúde, consultórios

e postos de saúde (tabela A.2.24), devendo-se mencionar a escassa disponibilidade de unidades de tipo policlínica,

pronto-socorro geral, unidade de saúde da família e unidade de vigilância sanitária, além da inexistência de

pronto-socorro especializado, de acordo com dados de maio de 2003, do DATASUS (tabela 2.10). Essa carência

confirma-se ao se observar que a participação da mesorregião no conjunto da oferta estadual dessas unidades de

serviços resulta bastante inferior à da maior parte das demais mesorregiões (tabela  A.2.25).

A distribuição da oferta de rede ambulatorial entre os municípios da mesorregião concentra-se

principalmente nos municípios mais populosos – Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e

Assis Chateaubriand –, sendo que, em Cascavel, as duas principais unidades de atendimento são os centros de

saúde e os consultórios, ao passo que, em Foz do Iguaçu, as maiores proporções de atendimento cabem às

clínicas especializadas e às unidades de saúde da família (tabelas  A.2.26, A.2.27 e A.2.28).
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TABELA 2.10 - REDE AMBULATORIAL DO SUS SEGUNDO TIPOS DE UNIDADES E MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - 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.
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TABELA 2.11 - OFERTA DE LEITOS HOSPITALARES VINCULADOS À REDE DO SUS, SEGUNDO ESPECIALIDADES MÉDICAS E AS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS -
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 oferta de leitos hospitalares da mesorregião também ocupa a terceira posição no conjunto disponível

no Estado, nas principais especialidades (tabela 2.11). O número médio de leitos por mil habitantes (3,3) situa-se

um pouco acima da média paranaense (3,0), equiparando-se apenas ao da mesorregião Norte Pioneiro. No

entanto, esta média situa-se bem acima em vários municípios da região, destacando-se a de Marechal Cândido

Rondon (10,8) – particularmente devido à oferta de leitos psiquiátricos – e a de Toledo (4,4), com peso para leitos

pediátricos e de clínica médica (tabela A.2.29).

De modo geral, observa-se que a oferta de serviços médicos e de leitos hospitalares em especialidades

mais complexas, na região, encontra-se bastante concentrada, especialmente em Cascavel. A maior parte do

atendimento na área da saúde é ainda de caráter curativo, permanecendo baixos os investimentos realizados em

programas preventivos (PIERUCCINI, TSCHÁ e IWAKE, 2003). Entretanto, é preciso assinalar que, no âmbito da

mesorregião Oeste, principalmente nos pequenos municípios, a atuação dos agentes comunitários de saúde,

importante vetor de reforço das ações preventivas, tem peso significativo.

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 desses serviços, o abastecimento de água por

rede na mesorregião Oeste já alcançou, a exemplo da maioria das mesorregiões paranaenses, uma cobertura que

pode ser considerada bastante extensiva em áreas urbanas, encontrando-se presente, com certa importância, em

vários núcleos rurais.

A proporção de domicílios urbanos que ainda se conservam à margem deste atendimento varia entre

7% na mesorregião Sudeste e 1,5% na Noroeste, ficando em torno de 4% na mesorregião Oeste (tabela 2.12). A

extensão desse serviço em áreas rurais é resultado, principalmente, de políticas de abastecimento alternativo
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comunitário,7  beneficiando, no Oeste, 22,5% dos domicílios rurais, distinguindo-se no conjunto das mesorregiões

com a terceira melhor posição.

No âmbito dos municípios, as diferenças são mais acentuadas. Entre os 50 municípios, 31 apresentam

índices de cobertura da rede de água no meio urbano bem superiores à média do Estado, 96,8% (tabela 2.13). No

limiar superior, sete municípios registram 100% de domicílios atendidos por serviço de abastecimento de água

por rede: Santa Helena, Maripá, Entre Rios do Oeste, Anahy, São José das Palmeiras, Mercedes e Quatro Pontes

(tabela A.2.30 e mapa 2.7). No limiar inferior estão Iguatu, Diamante do Sul e Campo Bonito, que chegam a ter

mais de 10% de domicílios urbanos fora do alcance da rede de abastecimento de água. Quanto aos municípios

maiores, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira e Assis Chateaubriand ficam entre os que se situam abaixo da

média do Estado, atingindo, contudo, índices superiores a 90%. Toledo e Marechal Cândido Rondon ocupam as

primeiras posições quanto à oferta desse serviço, próximas do atendimento pleno.

7Desde 1987, o governo estadual vem realizando políticas
de saneamento rural, com recursos internacionais, voltadas

principalmente para o abastecimento de água, em
pequenos municípios. Entretanto, parte deste quadro

também pode estar relacionada a situações nas quais
áreas urbanizadas encontram-se localizadas fora da

delimitação do perímetro urbano, o que ocorre
particularmente no caso de municípios que integram

aglomerações urbanas.

TABELA 2.12 - TOTAL DE DOMICÍLIOS PERMANENTES URBANOS E RURAIS E PERCENTUAL DE ATENDIMENTO, SEGUNDO AS CONDIÇÕES DE
SANEAMENTO E MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - 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 38255 98,63 25,32 22,86 4,07 95,53 14,49

Centro-Ocidental 72.441 24336 97,87 18,19 13,89 6,86 93,57 13,21

Norte Central 465.177 54149 97,29 16,84 42,45 7,55 97,55 12,74

Norte Pioneiro 118.488 35889 98,28 13,39 51,95 6,78 96,61 11,42

Centro-Oriental 140.311 30261 97,11 17,92 47,29 16,02 96,37 13,17

Oeste 259.135 53673 95,96 22,49 27,75 7,91 96,47 9,76

Sudoeste 80.941 48187 96,15 9,96 24,39 9,59 93,77 4,32

Centro-Sul 86.688 47790 95,13 9,57 30,99 6,49 93,98 6,99

Sudeste 55.865 43093 93,05 14,84 35,74 15,06 93,46 6,04

Metropolitana de Curitiba 789.622 74798 96,56 35,41 64,34 37,87 98,85 44,68

PARANÁ 2.212.607 450430 96,79 19,49 45,87 13,63 97,12 15,64

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 ainda é marcada por grande heterogeneidade,

surpreendendo, em face de municípios que revelam um expressivo avanço. A proporção de domicílios atendidos

chega a ser bastante superior à média estadual (19,5%), em 19 municípios. No patamar mais elevado, em termos

estaduais e regionais, encontram-se Santa Helena (88,3%), Itaipulândia (87,9%), Entre Rios do Oeste (86,3%),

Missal (67,7%) e Pato Bragado (64,4%). Contudo, para um grande número de municípios esse serviço ainda é

incipiente, a exemplo de Santa Terezinha de Itaipu, Iracema do Oeste, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste e

Vera Cruz do Oeste, nos quais o número de domicílios atendidos não chega a 5% do total (mapa 2.8). Diamante

do Sul, ainda que detenha cerca de 70% da população municipal residindo no meio rural, não registrou em 2000

nenhum domicílio dessas áreas com abastecimento de água.

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.

Ademais, ressalta-se que, comparativamente às demais mesorregiões paranaenses, esse desequilíbrio é igualmente

acentuado. Enquanto 96,0% dos domicílios urbanos são atendidos por rede de água, apenas 27,8% estão ligados

à rede de esgoto, fato que a coloca no conjunto que ocupa posição menos favorável, bem abaixo do patamar

médio estadual, de 45,9%.

TABELA 2.13 - PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PERMANENTES, URBANOS E RURAIS SEGUNDO AS CONDIÇÕES DE
SANEAMENTO E A SITUAÇÃO COMPARATIVA - MESORREGIÃO OESTE 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 96,79 19,49 45,87 13,63 97,12 15,64

Mesorregião Oeste 95,96 22,49 27,75 7,91 96,47 9,76

Melhor situação 100,00 88,25 61,87 37,72 100,00 53,23

Pior situação 87,92 - - - 77,62 -

Municípios acima do valor do PR 31 19 3 8 19 8

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 gravidade da questão do saneamento é mais intensa no meio rural, impondo, com premência cada

vez maior, a grande necessidade de extensão a essas áreas dos serviços de água, lixo e esgoto. 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 as condições de saúde da população. Assim, as áreas rurais

continuam extremamente desprovidas de serviços mais adequados. Quando se considera o indicador de

esgotamento sanitário no meio rural, a mesorregião Oeste também ocupa posição desfavorável (7,9%) em termos

estaduais, muito abaixo da média estadual, já extremamente baixa, de 13,6%. Dito de outro modo, isto significa

que cerca de 90% dos domicílios rurais contam com sistemas de esgotamento sanitário extremamente precários,

como fossa rudimentar, ou despejos em valas, lagos ou rios.

Entre os municípios com melhor atendimento na área urbana destacam-se Cafelândia, com 61,9% de

domicílios ligados à rede, Santa Helena, Guaíra e Guaraniaçu, que se encontram no mesmo patamar da média do

Estado, 45,9%. Os grandes municípios, como Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo e Assis Chateaubriand, ocupam uma

posição mais desfavorável, com grau de cobertura entre 30% e 39% dos domicílios (mapa 2.7).

Na área rural, a disponibilidade de esgotamento adequado surpreende nos municípios de Entre Rios

do Oeste, São Miguel do Iguaçu e Matelândia, onde de 30% a quase 40% dos domicílios estão ligados à rede ou

possuem fossa séptica, percentuais que representam mais do que o dobro da média do Estado. Outros pequenos

municípios, ainda, encontram-se numa situação favorável: Santa Helena, Campo Bonito, Catanduvas, Ramilândia,

Capitão Leônidas Marques, Maripá, Guaraniaçu, Formosa do Oeste e Vera Cruz do Oeste estão bem acima da

média regional e, por vezes, da média paranaense (mapa 2.8).

O saneamento público se completa com a coleta de lixo, responsável pela redução dos níveis de

poluição urbana e rural. É bastante homogênea a distribuição desse serviço nas áreas urbanas das mesorregiões;

poucas têm mais de 6% da população sem a disponibilidade da coleta. Na mesorregião Oeste, apenas 3,53% das

áreas urbanas não dispõem deste serviço. A disparidade maior se encontra nas áreas rurais, onde a sua oferta é

bem mais restrita, sendo que em torno de 90% da população não usufrui do serviço.
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A coleta do lixo nos municípios é bastante satisfatória, sobretudo nas áreas urbanas. Dos 50 municípios,

23 realizam o serviço num patamar acima da média regional (96,5%), inclusive os grandes municípios: Foz do

Iguaçu, Cascavel, Medianeira e Marechal Cândido Rondon. Quanto aos outros 27 municípios, apenas 8 não

atingem 90% de cobertura urbana domiciliar, destacando-se Diamante do Sul, com nível mais baixo, onde a

coleta se realiza em apenas 77% das residências (mapa 2.7).

Na área rural, destaca-se Serranópolis do Iguaçu, onde 53,2% dos domicílios têm lixo coletado. Foz do

Iguaçu, Santa Helena e Itaipulândia, do mesmo modo, apresentam níveis elevados, respectivamente 31,6%,

33,7% e 42,4% de residências servidas. No outro extremo, 34 municípios não atingem sequer a média regional,

bastante baixa, comparativamente à média estadual (mapa 2.8).

Em resumo, tem-se que, nas áreas urbanas da mesorregião, a disponibilidade de serviços básicos –

oferta de água e coleta de lixo –, que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população, tende a estar

próxima da universalização. A disparidade está na enorme distância entre os níveis de abastecimento da população

com água e a remoção do esgoto. Vale ressaltar que esse quadro está presente tanto nos municípios grandes

quanto nos pequenos.

No que tange à oferta dos serviços no meio rural, por outro lado, os níveis de atendimento encontram-se,

de modo geral, em patamares baixos, evidenciando um quadro bem mais precário das condições de infra-estrutura

básica de saneamento nessas áreas.



3
ercado de TrabalhoM
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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 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.



eituras     egionaisL ROeste
Paranaense

Mesorregião
Geográfica

58

No conjunto das dez mesorregiões do Estado, a mesorregião Oeste concentrava, em 2000, o terceiro

maior contingente de população ocupada, 495 mil pessoas, 12,2% do total do Paraná, distinguindo-se por apresentar

uma elevada taxa de atividade,8  62,0%. Mesmo assim, o nível de desemprego alcançado é bastante expressivo,

envolvendo 72,8 mil pessoas, correspondendo à taxa de 12,8%, inferior apenas à verificada nas mesorregiões

Metropolitana (14,7%), Centro-Oriental (14,1%) e Centro-Ocidental (13,7%), o que atesta que a Oeste encontra-se

entre as regiões do interior sob maior pressão por ocupação (tabela 3.1).

Internamente à região, verifica-se que a maioria dos municípios apresenta taxa de atividade próxima

à verificada para a região (62,0%), indicando que a pressão no sentido de inserção no mercado de trabalho não

apresenta grande variação municipal (tabela A.3.1).

3.1 INDICADORES GERAIS

8A 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 segmento.

TABELA 3.1 - OCUPADOS,
SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 2000
POPULAÇÃO EM IDADE E ECONOMICAMENTE ATIVA, OCUPADA, TAXAS DE ATIVIDADE E DE DESEMPREGO E DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS

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.
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Entretanto, cabe destacar dois grupos em posições extremas. O primeiro deles é composto por municípios

onde, no máximo, 55% das pessoas em idade ativa (10 anos ou mais de idade) estavam inseridas no mercado

de trabalho: Campo Bonito, Ouro Verde do Oeste, Diamante do Sul, Catanduvas, Tupãssi, Braganey, Corbélia,

Ibema, Ramilândia e Santa Tereza do Oeste.

No outro extremo, apresentando taxas de atividade mais elevadas, ressalta-se o conjunto formado por

Marechal Cândido Rondon (68,9%) e outros quatro municípios desmembrados deste: Mercedes (73,8%), Quatro

Pontes (68,0%), Entre Rios do Oeste (68,8%) e Pato Bragado (69,9%), além de São José das Palmeiras (68,8%)

e Serranópolis do Iguaçu (73,4%). Desse conjunto, apenas São José das Palmeiras apresentava taxa de desemprego

superior a 10%.

Quanto à distribuição dessa população entre as atividades econômicas, a mesorregião Oeste, considerada

uma das mais importantes áreas de produção agropecuária estadual, chama a atenção pela absorção de apenas

20,8% de ocupados em atividades rurais, condição que a aproxima de algumas mesorregiões mais urbanizadas

do Estado – Norte Central e Centro-Oriental –, que se destacam pela elevada predominância das atividades

urbanas, principalmente por apresentar as maiores participações da indústria no total de ocupação (tabela A.3.2).

 A estrutura ocupacional do Oeste registra altos índices de absorção em Comércio e Reparação

(19,9%), os mais elevados do Estado; Transporte, Armazenagem e Comunicação (6,1%); e Alojamento e Alimentação

(4,4%), refletindo uma dinâmica específica menos industrial e mais assentada nas atividades relacionadas ao

agronegócio e ao turismo (gráfico 3.1).

É importante observar que, apesar do peso relativamente menor da agropecuária, a mesorregião

Oeste concentra o segundo maior contingente de ocupados em atividades rurais (102.693) e o terceiro de

ocupados em atividades urbanas (392.023), respectivamente 12,1% e 12% do total estadual.
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Particularizando a análise do ponto de vista intra-regional, observa-se um conjunto de 22 municípios,

os quais se caracterizam pela forte predominância de ocupações agrícolas. Com apenas duas exceções (Guaraniaçu

e Três Barras do Paraná), são todos municípios com menos de 10 mil habitantes e que reúnem 12,7% dos

ocupados da região (mapa 3.1). Um aspecto a ser ressaltado, relativamente a esses municípios com predominância

de ocupação agrícola, é que quase sempre a maior dependência da ocupação agropecuária está associada a

situações de maior precariedade social, como maior taxa de pobreza. Contudo, no Oeste, alguns municípios

destoam desta tendência, apresentando bons indicadores sociais, com destaque para Quatro Pontes, que apresenta

o segundo maior IDH-M do Paraná.

No outro extremo, há um conjunto de municípios que se ressaltam pela acentuada participação do

setor de serviços, entre os quais estão Cascavel e Foz do Iguaçu. Principalmente devido ao peso populacional

desses dois municípios, este conjunto concentra 47,6% da ocupação regional.
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O outro conjunto com maior concentração de ocupados (28,0%) é formado por 13 municípios, nos

quais há certo equilíbrio na participação da agropecuária, indústria e serviços na estrutura ocupacional. Neste

conjunto destacam-se Assis Chateaubriand, Medianeira, Palotina e Toledo, com os maiores contingentes de ocupados.

Com a agropecuária e os serviços apresentando participação expressiva (>30% cada um), tem-se um

conjunto formado por nove municípios, entre os quais sobressai Marechal Cândido Rondon. Em apenas um

município (Ibema) a participação da indústria supera 30% da ocupação.
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A mesorregião Oeste apresentou a segunda maior variação no nível de emprego formal, no período

1996-2001 (31,1%), dentre as demais mesorregiões do Estado (tabela 3.2). Esse resultado é bem superior à

média estadual (20,1%) e brasileira (14,1%) no mesmo período.

Em 2001, o Oeste contava com 166 mil postos de trabalho formal, participando com quase 10% desse tipo

de ocupação no Estado. Esse contingente de empregados é o terceiro maior do Paraná, atrás apenas das mesorregiões

Metropolitana e Norte Central, que concentravam, respectivamente, 45,8% e 19,3% dos empregos formais.

Em termos setoriais, o incremento recente do emprego formal concentrou-se no comércio varejista

(10 mil postos), na indústria de alimentos e bebidas (6,1 mil postos), serviços de alojamento e alimentação (3,5

mil postos), administração pública (3,5 mil postos), nos serviços administrativos, técnicos e profissionais (2,9 mil

postos), na indústria têxtil (2,8 mil postos) e no ensino (2,7 mil postos). Estes setores respondem por 80% dos

39,4 mil novos postos de trabalho verificados no Oeste, no período 1996-2001. Em termos relativos, destaca-se

o crescimento da indústria têxtil, cuja ampliação no número de empregos foi superior a 200% (tabela 3.3).

3.2 EMPREGO FORMAL: PERFIL E
EVOLUÇÃO RECENTE

TABELA 3.2 - EMPREGO FORMAL SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - 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 1.434.000 1.721.656 287.566 20,1 100,0 100,0

FONTE: MTE/RAIS
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Por inconsistência, foram excluídos 10.973 postos de trabalho de Nova Prata do Iguaçu.
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TABELA 3.3 - EMPREGO FORMAL SEGUNDO SETORES DE ATIVIDADE - MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 1996/2001

EMPREGADOS

Variação Distribuição (%)SETORES DE ATIVIDADE
1996 2001

Abs % 1996 2001

PART. PERCENTUAL

NO TOTAL ESTADUAL

SETORIAL DE 2001

Extrativa mineral 310 220 -90 -29,0 0,2 0,1 4,7

Minerais não-metálicos 1.182 1.624 442 37,4 0,9 1,0 8,9

Indústria metalúrgica 989 1.511 522 52,8 0,8 0,9 6,4

Indústria mecânica 975 1.164 189 19,4 0,8 0,7 5,6

Material elétrico e de comunicação 142 143 1 0,7 0,1 0,1 1,3

Material de transporte 355 519 164 46,2 0,3 0,3 2,4

Madeira e mobiliário 3.623 4.103 480 13,2 2,9 2,5 5,9

Papel e gráfica 716 1.193 477 66,6 0,6 0,7 4,4

Borracha, fumo e couro 326 552 226 69,3 0,3 0,3 4,3

Indústria química 642 1.348 706 110,0 0,5 0,8 4,7

Indústria têxtil 1.249 4.081 2.832 226,7 1,0 2,5 8,0

Indústria de calçados 142 206 64 45,1 0,1 0,1 14,4

Alimentos e bebidas 10.295 16.434 6.139 59,6 8,1 9,9 18,6

Serviços de utilidade pública 1.757 2.039 282 16,1 1,4 1,2 12,4

Construção civil 6.546 7.141 595 9,1 5,2 4,3 11,3

Comérico varejista 22.462 32.502 10.040 44,7 17,7 19,6 12,5

Comérico atacadista 6.427 7.543 1.116 17,4 5,1 4,5 15,6

Instituições financeiras 2.083 2.682 599 28,8 1,6 1,6 8,3

Administrativo, técnico e profissional 4.681 7.594 2.913 62,2 3,7 4,6 5,6

Transporte e comunicação 8.737 9.583 846 9,7 6,9 5,8 10,5

Alojamento e alimentação 15.298 18.745 3.447 22,5 12,1 11,3 11,0

Medicina, odontologia e veterinária 3.973 5.022 1.049 26,4 3,1 3,0 9,3

Ensino 3.974 6.638 2.664 67,0 3,1 4,0 10,4

Administração pública 22.330 25.887 3.557 15,9 17,6 15,6 8,0

Agricultura 7.216 7.575 359 5,0 5,7 4,6 9,0

Outros/ignorado 182 - -182 -100,0 0,1 - -

MESORREGIÃO OESTE 126.612 166.049 39.437 31,1 100,0 100,0 9,6

FONTE: MTE/RAIS

NOTA: 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; madeira e mobiliário; papel e gráfica; borracha, fumo e couro; indústria química; indústria têxtil; indústria de calçados;

e alimentos e bebidas.
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Esse comportamento setorial resultou na ampliação da participação das atividades da indústria de

transformação9  e do comércio no total da ocupação formal da mesorregião; houve um aumento de 16,3% para

19,8%, no caso da indústria, e de 22,8% para 24,1%, para o comércio.

A estrutura setorial da mesorregião, em 2001, apresentava algumas particularidades em relação às

demais regiões do Estado. O peso das ocupações agrícolas (4,6%) e da administração pública (15,6%) no total da

ocupação formal situa-se entre os mais baixos, comparativamente às outras mesorregiões.

O principal destaque fica para o comércio, atividade cuja participação no total do emprego formal

(24,1%) é a maior entre todas as regiões. Também sobressaem, com participações expressivas, a indústria de

alimentos e bebidas, a construção civil, serviços de alojamento e alimentação e de transportes e comunicação.

A observação da distribuição dos empregos formais mostra forte concentração nos três municípios maiores:

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, os quais detinham, em 2001, 2/3 da ocupação formal da região (tabela A.3.3).

Entretanto, a evolução recente indica um crescimento da participação dos demais municípios. Os

municípios com menos de 20 mil habitantes foram os que apresentaram maior incremento relativo (49,7%), no

período 1996-2001, absorvendo 10,5 mil novos postos de trabalho (tabela 3.4). A indústria de transformação

responde por 43,1% do aumento do emprego nesses municípios, com destaque para a indústria têxtil, a de

alimentação e bebidas e, em menor proporção, a de madeira e mobiliário. Nos demais setores destacam-se o

comércio varejista, a administração pública e os serviços de alojamento e alimentação.

9A indústria de transformação engloba os
setores de atividades: minerais não-

metálicos; indústria metalúrgica; indústria
mecânica; material elétrico e de

comunicação; material de transporte;
madeira e mobiliário; papel e gráfica;

borracha, fumo e couro; indústria química;
indústria têxtil; indústria de calçados; e

alimentos e bebidas.

TABELA 3.4 - EMPREGO FORMAL SEGUNDO CLASSES DE MUNICÍPIO - MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 1996/2001

EMPREGADOS

Variação Distribuição (%)CLASSE DE MUNICÍPIO
1996 2001

Abs. % 1996 2001

< 20 mil habitantes 21.148 31.664 10.516 49,7 16,7 19,1

20 mil a < 50 mil habitantes 21.932 30.175 8.243 37,6 17,3 18,2

50 mil e mais habitantes 83.532 104.210 20.678 24,8 66,0 62,7

MESORREGIÃO OESTE 126.612 166.049 39.437 31,1 100,0 100,0

FONTES: MTE/RAIS, IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Cinco municípios desta classe tiveram incremento superior a 500 empregos: Cafelândia (1.674 postos),

Matelândia (1.555 postos), Terra Roxa (775), Céu Azul (599) e Capitão Leônidas Marques (515).

Nos municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes, a evolução recente do emprego formal

apresenta características similares à verificada entre os menores municípios da região. A indústria de transformação

representa 44,0% do incremento verificado no período 1996-2001, com destaque para as mesmas atividades

industriais. Também ressaltam-se o comércio e os serviços de alojamento e alimentação.

Dentre os sete municípios com 20 a 50 mil habitantes, apenas Guaíra teve incremento do emprego

formal inferior a 500 postos de trabalho. Marechal Cândido Rondon, Medianeira e Palotina apresentaram incremento

superior a 1.000 postos.

Os municípios maiores – Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo – se diferenciam pela menor participação

do emprego industrial (17,6%) no incremento da ocupação formal. Os serviços respondem por 45,0% do aumento

verificado, com destaque para as atividades de comércio e administração de imóveis, valores imobiliários, serviços

técnicos profissionais; alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação, rádio e televisão; ensino;

administração pública; e serviços médicos, odontológicos e veterinários. O comércio responde por 33,7% do

aumento no nível da ocupação formal nesses municípios.

Em termos da estrutura setorial municipal, chama a atenção o fato de a agricultura representar, em 21

municípios, mais de 10% do emprego formal, participação bem superior à verificada para toda a mesorregião

(4,6%). Embora a participação da agricultura seja menor em Cascavel (4,8%), este município concentra 30,1% do

emprego formal nesta atividade na mesorregião.

Em 28 municípios, a participação da administração pública supera 30%, refletindo a baixa formalização

das atividades privadas, principalmente nos municípios de menor porte.

Em relação à indústria, cabe citar a distribuição municipal do emprego nos três subsetores mais

importantes. A indústria de alimentação e bebida ressalta-se por fornecer 100 ou mais empregos em 18 municípios

da região, com destaque para Toledo, Cascavel, Palotina, Matelândia e Medianeira, com mais de 1.000 postos de

trabalho cada município e concentração de 79% do emprego nessa atividade (tabela 3.5 e tabela A.3.4).
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As indústrias de madeira/mobiliário e têxtil apresentam menor concentração do emprego, porém

envolvem um número menor de municípios com mais de 100 postos de trabalho na atividade. Com mais de 500

empregos, na indústria de madeira/mobiliário, tem-se apenas os municípios de Cascavel e Medianeira, que

concentram 45% do emprego regional nesta atividade. A indústria têxtil apresenta mais de 500 empregos em

Cascavel, Terra Roxa e Toledo, com 70% do emprego regional nesta atividade.

As informações aqui apresentadas evidenciam, ao lado da grande dimensão, a forte pressão a que se

encontra sujeito esse mercado de trabalho regional, considerando a elevada taxa de atividade. Apontam, igualmente,

algumas condições favoráveis à expansão do emprego, reafirmando a dinâmica de sua estrutura urbana e

contando, ainda, com importante absorção em atividades rurais. É preciso sublinhar a importância da atividade

agropecuária, da atratividade turística e do comércio em áreas de fronteira como fortes fatores de sustentação do

mercado de trabalho urbano regional.

TABELA 3.5 - NÚMERO DE EMPREGOS SEGUNDO MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 POSTOS DE TRABALHO EM SETORES
SELECIONADOS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2001

MUNICÍPIO MADEIRA E MOBILIÁRIO TÊXTIL ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

Assis Chateaubriand - - 131
Cafelândia - - 485
Capitão Leônidas Marques 186 - -
Cascavel 1.263 773 3.386
Céu Azul 165 - 215
Entre Rios do Oeste - 117 -
Formosa do Oeste - 239 -
Foz do Iguaçu 159 111 365
Guaíra - - 179
Ibema 301 - -
Marechal Cândido Rondon - 205 688
Matelândia - - 1.338
Medianeira 586 - 1.251
Nova Aurora - - 221
Palotina - - 1.392
Pato Bragado - 122 -
Santa Helena - 240 -
Santa Terezinha de Itaipu - - 117
São Miguel do Iguaçu 204 - 111
Terra Roxa - 586 -
Toledo 415 1.042 5.554

FONTE: MTE/RAIS
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4.1.1 Características da Estrutura Produtiva

A mesorregião Oeste, dentre as regiões do Estado, é talvez aquela na qual melhor se visualiza o

processo de desenvolvimento tecnológico na produção agropecuária. A constituição dos segmentos industriais,

principalmente a jusante do setor e através de organizações de cooperativas, bem como a importância das

exportações primárias, definiram a dinâmica da economia regional e sua articulação às economias estadual,

nacional e mundial.

Com a intensificação da modernização da produção agrícola apoiada na constituição do sistema

nacional de crédito rural, nos anos 60, a região, desde então, vem sofrendo um contínuo processo de reordenamento

fundiário, com progressiva redução do número de estabelecimentos, concentrada naqueles com área inferior a

10 ha, mas que se estende até o estrato de 50 a 100 hectares. Entre 1985 e 1995, últimos dados disponíveis,

a redução foi de 13,3 mil estabelecimentos, 19% do total. Foram produtores que, de modo geral, não conseguiram

se adequar às novas exigências tecnológicas – mecanização, insumos químicos e sementes melhoradas –, por

incapacidade financeira ou por não alcançarem a escala mínima exigida pelo novo padrão.

Apesar da forte incorporação dos modernos padrões produtivos, essa mesorregião registra índice de

concentração de acesso à terra inferior à média estadual e um dos menores índices regionais (tabela 4.1).

A soja, cultivo que rapidamente se dissemina na região,10  foi o principal veículo do progresso técnico

incorporado à produção, e, portanto, do processo de reordenamento fundiário. Por outro lado, é em torno da soja que

se estruturam cooperativas e agroindústrias com produção de óleo e farelo. A constituição de um “complexo soja”

regional, com a produção de insumo para a indústria de rações e ao lado da produção de milho, criaram as bases para

a produção e industrialização de carne de pequenos animais,11  atividades estruturalmente ligadas aos pequenos

agricultores e que têm se constituído em importante suporte à sobrevivência da agricultura familiar.

4.1 AGROPECUÁRIA REGIONAL

10De 5.000 hectares em 1960, o cultivo da soja evoluiu
para 172.000 em 1969 (PERIN et al., 2001). Em 1990

eram 679.749 ha cultivados, e em 2001 foram cultivados,
com soja, 733.114 ha (IBGE).

11Em 2000, a região foi responsável por 38,8% do abate
de aves e por 53,8% do abate inspecionado de suínos

(IPARDES, 2002a, 2002b).
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Segundo o último Censo Agropecuário, é dominante a presença de agricultores familiares, embora a maior

parte das terras pertença ao segmento empresarial. Dos quase 56,8 mil estabelecimentos registrados em 1995, que

abrangiam uma área de 1,8 milhão de hectares, os estabelecimentos até 50 ha representavam 88,3% dos

estabelecimentos e apenas 39,0% da área (tabela 4.2). Em contraposição,12  os estabelecimentos com área superior

a 100 ha agregavam 5,3% dos estabelecimentos e 47,2% da área total. No estrato de 50 a 100 ha encontravam-se

6,4% dos estabelecimentos em 13,9% da área, classificados, pelo peso do trabalho familiar, também na categoria de

agricultura familiar, distinguindo-se, porém, por uma estrutura produtiva que se aproxima dos padrões da agricultura

empresarial. Vale observar que, comparativamente à estrutura fundiária do Estado, nesta mesorregião alguns fatores

têm garantido maior presença da agricultura familiar e, sobretudo, com maior disponibilidade de área.

A importância da agricultura familiar se reflete na forte presença de “membros não-remunerados da

família” na estrutura de pessoal ocupado. Em 1995, das 181,4 mil pessoas ocupadas, 82,6% correspondiam a

essa categoria de trabalhadores; os “empregados permanentes” representavam 8,1%; e os “empregados

temporários”, 7,2% (tabelas 4.3, A.4.1 e A.4.2).

12Para fins de classificação socioeconômica, considera-se
que os estabelecimentos com até 50 ha, pela

predominância do trabalho familiar, constituem a
categoria de agricultores familiares. Os estabelecimentos
com área superior a 100 ha, devido à predominância de

trabalho contratado, foram classificados como agricultores
empresariais. O estrato de 50 a 100 ha, pelo critério das

relações de produção predominantes, enquadra-se na
categoria de agricultores familiares; contudo, pelas suas
características produtivas, aproxima-se dos empresários.

Nesse sentido, esse constitui um estrato de transição;
porém, no presente trabalho, está sendo agrupado na

categoria de agricultores familiares.

TABELA 4.1 -
GEOGRÁFICAS - PARANÁ - 1995
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE TERRAS, SEGUNDO AS MESORREGIÕES

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) Gini, calculado a partir do Censo Agropecuário 1995/96, 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 muito forte.
O Índice de
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Acompanhando a tendência do Estado, a população ocupada nessa mesorregião registra uma redução de

35,4% no total de pessoas ocupadas entre 1985 e 1995, concentrada na categoria “membros não-remunerados da

família”, reflexo direto da diminuição do número de estabelecimentos e de ganhos na produtividade do trabalho.

TABELA 4.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA, SEGUNDO ESTRATOS DE ÁREA -
MESORREGIÃO OESTE E PARANÁ - 1995

DISTRIBUIÇÃO (%)

Mesorregião Oeste Paraná
ESTRATOS DE ÁREA

(ha)
Estabelecimento Área(1) Estabelecimento Área(1)

0 -| 10 41,3 6,9 41,8 5,0

10 -| 20 25,1 11,1 23,2 7,7

20 -| 50 21,9 21,0 20,9 15,0

50 -| 100 6,4 13,9 6,8 11,1

100 -| 200 2,9 12,6 3,6 11,8

200 -| 500 1,8 16,7 2,5 17,9

500 e mais 0,6 17,9 1,1 31,4

TOTAL (Abs.) 56.753 1.818.237 369.875 15.946.632

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) Inclusive terras inaproveitáveis.

TABELA 4.3 - PESSOAL OCUPADO NA AGROPECUÁRIA, SEGUNDO A CATEGORIA DE OCUPAÇÃO - MESORREGIÃO
OESTE E PARANÁ - 1995

CATEGORIA DE OCUPAÇÃO

TOTAL
Familiares

Empregados

Permanentes

Empregados

Temporários
OutrosLOCAL

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Mesorregião Oeste 181.407 100,0 149.832 82,6 14.668 8,1 12.998 7,2 3.909 2,2

PARANÁ 1.287.632 100,0 983.329 76,4 143.124 11,1 118.699 9,2 42.480 3,3

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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A oportunidade de exploração da terra para o segmento da população não-proprietária ainda tem um

relativo peso nessa mesorregião. Em 1995, a proporção de estabelecimentos agrícolas com responsáveis não-

proprietários era de 22,5%. (tabelas 4.4 e A.4.3 a A.4.8).

Vale ressaltar que, em função das características do desenvolvimento da agricultura no País, a

propriedade da terra exerce um papel fundamental, uma vez que o título de propriedade é garantia principal

para o acesso aos mecanismos de financiamento à produção. De tal forma isto se dá que os agricultores não-

proprietários têm como limite dificuldades no acesso a linhas de financiamento, mesmo no âmbito de uma

política voltada exclusivamente aos agricultores familiares, como a do Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar (Pronaf).

A utilização das terras se concentra na exploração de lavouras temporárias e pastagens, que ocupam

85% da área total dos estabelecimentos e incorporam as principais atividades da região.13  Praticamente toda a

área é explorada, uma vez que apenas 1,4% está em descanso ou não é utilizada, e as áreas de matas e

florestas representam apenas 9,6% da área total. Esta situação é preocupante do ponto de vista ambiental, na

medida em que não são observadas as exigências de áreas destinadas a reserva legal e, em muitos casos, de

preservação permanente, em particular as de mata ciliar. Comparativamente com o Paraná, verifica-se a maior

13A produção de aves e de suínos, importante nessa região,
não pode ser deduzida dos agregados que compõem o

conceito Utilização das Terras. Porém, os estudos existentes
mostram que a produção de aves e suínos ocorre

predominantemente no sistema de integração com
produtores familiares.

TABELA 4.4 - ESTRATOS
DE ÁREA - MESORREGIÃO OESTE E PARANÁ - 1995
NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E ÁREA NA AGROPECUÁRIA, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE POSSE E

CONDIÇÃO DE POSSE (%)
TOTAL(1)

Próprias Arrendadas Parceria Ocupadas
LOCAL

Estab.
Área

(ha)
Estab. Área Estab. Área Estab. Área Estab. Área

Mesorregião Oeste 56.753 1.818.237 77,6 87,9 5,4 4,4 10,5 5,3 6,6 2,4

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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especialização da região em relação ao plantio de lavouras temporárias. A proporção da área destinada às

lavouras temporárias na região é de 51%, e no Estado é de 30%. Além disso, a proporção de matas naturais e

plantadas, no Estado, é mais significativa que na região (tabelas A.4.9 e A.4.10).

Os agricultores familiares ocupam a maior parte da área com lavouras temporárias (62% da área

total), enquanto os empresários ocupam apenas 38%. Isso faz com que os agricultores familiares, que representam

53% da área total, participem com 64% da área de lavouras temporárias. O agregado “pastagens” apresenta

comportamento inverso, aumentando a participação conforme se passa dos estratos menores para os maiores,

tanto entre os agricultores familiares quanto entre os empresários rurais. No conjunto da região os empresários

controlam 61,5% da área de pastagens, contra 38,5% dos agricultores familiares.

As transformações na base técnica de produção agrícola, formada pela tríade mecânica, química e

genética, formam o padrão amplamente dominante na região Oeste. De modo geral os produtores familiares

encontram dificuldades de incorporarem, na totalidade, as exigências dessa nova forma de produção. Uma das

alternativas freqüentes é o aluguel de máquinas e equipamentos. Por isso considera-se o uso de força mecânica

no processo produtivo, e não a posse, como indicação do padrão tecnológico. Sob esse prisma, o Oeste, quando

comparado à média estadual, apresenta um alto grau de utilização de força mecânica na produção agropecuária.

No Estado, 52,3% dos estabelecimentos informaram o uso de força mecânica, enquanto na região Oeste esse

percentual é de 77,8% (tabela A.4.11), e as diferenças entre agricultores familiares e empresários rurais são

bem menores do que em termos de Estado. A tração animal, usada exclusivamente ou combinada com a

mecânica, faz parte da realidade de um número significativo de produtores (38% do total), empresariais e

familiares, mas com maior intensidade nestes últimos. E 11% dos estabelecimentos da região não informaram

o uso de força mecânica nem animal, deduzindo-se, com isto, que apenas utilizam instrumentos manuais.

Com base nessa estrutura produtiva, a região, em 1995, respondeu por 20,6% do valor total da

produção estadual, sendo que, na produção animal, a participação foi de 25,3% e de 18,3% na produção vegetal.

Internamente à região, a agricultura familiar (até 100 ha) respondeu pela maior parcela do valor da produção

total – 69,5% – e participou com 77,8% do valor da produção animal e 63,8% do valor da produção vegetal
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(tabelas A.4.12 e A.4.13). No Estado, a participação da agricultura familiar foi de 56,1% no valor total, 66,5% no

valor da produção animal e 50,9% no valor da produção vegetal. Mas é quando se compara o valor médio obtido

por estabelecimento da região com o dado estadual que se evidencia a superioridade regional (tabela 4.5).

4.1.2 Produção Agropecuária

A agropecuária do Oeste vem caminhando em direção a atividades caracterizadas pela forte articulação

à agroindústria e/ou pela inserção no mercado internacional, fatores que vêm garantindo níveis de rentabilidade

mais elevados aos produtores, em detrimento das atividades mais dependentes da intervenção estatal e voltadas

quase que exclusivamente ao atendimento do consumo doméstico.

Prova disso é que a produção de soja e milho da região praticamente dobrou no período 1990-2001,

saltando de 2,4 milhões para 4,7 milhões de toneladas, enquanto a produção dos demais grãos apresentou

variação de apenas 7,9% no mesmo período. Na pecuária, as aves também mais que dobram seu plantel,

TABELA 4.5 - MÉDIA DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO POR ESTABELECIMENTO INFORMANTE, SEGUNDO
ESTRATOS DE ÁREA DA MESORREGIÃO OESTE E PARANÁ - 1995

MÉDIA DO VALOR DA PRODUÇÃO / INFORMANTE (R$)
ESTRATOS DE ÁREA

(ha) Mesorregião Oeste

(a)

Paraná

(b)

a/b

0 -| 10 7.280 4.658 1,56

10 -| 20 13.037 8.240 1,58

20 -| 50 23.739 14.109 1,68

50 -| 100 42.143 27.510 1,53

100 -| 200 86.745 47.547 1,82

200 -| 500 117.330 82.785 1,42

500 e mais 292.399 278.305 1,05

TOTAL 20.412 15.492 1,32

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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acompanhando a mesma tendência verificada para a soja e o milho. Os demais efetivos, suínos e bovinos,

apresentaram variação positiva bem inferior, ambos situando-se em torno de 25% no período considerado

(tabela A.4.14).

O extraordinário crescimento das lavouras de soja e milho representa ganhos de participação no valor

da produção agropecuária regional, passando de 32,5% para 43,6% no período em análise, com a soja aumentando

de 20,3% para 29,5% e o milho de 12,2% para 14,1% (tabela A.4.15). Cabe destacar, também, a elevada

participação das aves, segundo produto mais representativo, passando de 18,6% para 20,6%, o que reflete os

investimentos na expansão e na implantação de unidades de abate na região.

Em 2001, a região Oeste colheu 5,2 milhões de toneladas de grãos, que corresponderam a 21,5% da

produção estadual. A soja teve a participação mais expressiva, seguida por outros grãos que também tiveram

participações importantes, como trigo, milho, aveia e arroz. Além dos grãos, outros produtos têm importância na

pauta agrícola, principalmente a mandioca, o algodão e o fumo. A fruticultura, tida como uma das alternativas

adequadas para a pequena produção, aparece também com participações significativas na produção total do

Paraná, especialmente com a produção de abacaxi, manga e banana (tabela 4.6).

No que se refere à pecuária, a região detém 29,3% do plantel de aves e 28,3% do rebanho suíno

estadual, participações muito superiores à da bovinocultura (tabela 4.7).

É importante ressaltar também a participação de produtos de origem animal. A mesorregião é

responsável por 26,7% da produção estadual de ovos, 21,4% da produção de leite e 16,3% da produção de mel

(tabela A.4.16).
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TABELA 4.6 - NA
PRODUÇÃO ESTADUAL - PARANÁ - 2001
PRINCIPAIS PRODUTOS EXPLORADOS NA MESORREGIÃO OESTE E PARTICIPAÇÃO

PRODUÇÃO
PRODUTO

Mesorregião Oeste Paraná

PARTICIPAÇÃO DA
MESORREGIÃO NO

TOTAL DO ESTADO (%)

Grãos (t)
Soja 2.398.492 8.615.187 27,84
Trigo 397.563 2.012.771 19,75
Milho 2.342.702 12.646.564 18,52
Aveia 26.234 223.976 11,71
Arroz 20.610 178.336 11,56
Feijão 34.049 462.615 7,36
Outros grãos 3.518 105.212 3,34
Total de Grãos 5.223.168 24.244.661 21,54

Outros produtos (t)
Mandioca 1.200.668 3 615 321 33,21
Algodão 40 871 174.771 23,39
Fumo 7.595 68 554 11,08
Batata-doce 3.797 62 448 6,08
Erva-mate 20.129 339 139 5,94
Tomate 7.390 137 509 5,37

Outros produtos (mil frutos)
Abacaxi 1.192 7 542 15,80
Manga 1.213 8 310 14,60
Banana (mil cachos) 22.315 157 579 14,16

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

TABELA 4.7 - EFETIVO DOS REBANHOS NA MESORREGIÃO OESTE E PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO
ESTADUAL - PARANÁ - 2001

NÚMERO DE CABEÇAS(1)

REBANHO
Mesorregião Oeste Paraná

PARTICIPAÇÃO DA
MESORREGIÃO NO

TOTAL DO ESTADO (%)

Aves(2) 44.686.409 152.509.986 29,30
Suínos 1 241 447 4.385.914 28,31
Bovinos 1.227.424 9.866.007 12,44
Ovinos e Caprinos 51.643 624.834 8,27

FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Posição em 31.12.2001.
(2) Inclui galos, galinhas, frangos, pintos e codornas.
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Essa pauta variada de produtos não retira a importância do processo mais forte de concentração que

se consolida na mesorregião, condicionando o crescimento da renda setorial à evolução dos preços e das

quantidades produzidas dos principais produtos. Isso fica evidenciado quando se verifica que os cinco produtos

mais representativos no valor da produção agropecuária no ano de 2001 (soja, aves, milho, suínos e bovinos)

responderam por 80,3% da receita bruta do setor primário, participação muito superior aos 69,9% registrados

pelos mesmos produtos em 1990 (tabela A.4.15).

Essa concentração pode ser confirmada ainda a partir da construção de um ranking dos principais

produtos da agropecuária estadual por região. Nesse ranking, o Oeste aparece em primeiro lugar na produção de

soja, milho, aves, suínos e leite, e em terceiro lugar no rebanho bovino (tabela 4.8).

De modo geral, na grande maioria dos municípios a pauta agrícola é pouco diversificada e reproduz

o padrão concentrado da mesorregião, com predominância dos cultivos de soja e milho (mapa 4.1). Para 31 dos

50 municípios esses dois produtos representam mais de 70% do valor da produção agrícola, destacando-se

Palotina (93,2%) e Entre Rios do Oeste (92,9%), e em apenas sete municípios é inferior a 50%, situando-se no

limite os municípios de Anahy (38,9%) e Diamante d’Oeste (23,0%) – tabela A.4.17.

TABELA 4.8 - RANKING DOS PRINCIPAIS PRODUTOS, SEGUNDO MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS - 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.
Foram selecionados os produtos que representaram acima de 90% do VBP do Estado.
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Considerando o total do valor da produção agrícola, os municípios de Assis Chateaubriand, Cascavel,

Toledo, Palotina e São Miguel do Iguaçu respondem, em conjunto, por cerca de 32% do faturamento regional do

setor, com importância igualmente expressiva em relação ao total do Estado, 5,7%. Ao lado destes, embora com

parcelas bem menores, todos os demais contribuem significativamente para compor a produção regional. Com

menores participações, abaixo de 1%, estão 16 municípios, entre os quais os únicos sete que se distinguem da

grande maioria por uma inserção menor na produção de soja (tabela  A.4.18).

A capacidade produtiva e o alto desempenho na agropecuária têm se mostrado compatíveis com a

estrutura de produção pautada na mão-de-obra familiar ao lado da empresarial. Numa região intensivamente

ocupada, os estabelecimentos com até 50 ha representam 88,0% do total e ocupam 39,0% da área. Os membros

não remunerados da família conformam a categoria de trabalhadores que imprime o ritmo da produção, já que

os assalariados não chegam a 15,0%.

Contudo, a continuidade dessa estrutura dual tem alta dependência da sustentação do dinamismo

produtivo e da presença de agroindústrias, paralelamente às condições favoráveis de preços, dos produtos e dos

insumos, volumes de produção, financiamentos e taxas de juros, temas recorrentes na pauta de reivindicações

dos agricultores.
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A análise da estrutura produtiva das mesorregiões paranaenses na composição da renda da economia

do Estado, realizada com base na participação no total do valor adicionado fiscal (VAF) (PARANÁ, 2001), destaca

três das dez unidades regionais com participação superior a 10% no período 1975 a 2000 (tabela A.4.19). No

início desse período, a mesorregião Norte Central liderava a composição do VAF do Estado, respondendo por mais

de 25% de participação, seguida da mesorregião Metropolitana de Curitiba, 19,9%, e da Oeste, 13,0%. Desde

então, aquela mesorregião passou a perder posição em razão do crescimento intenso e concentrador da

Metropolitana, que chegou, no ano 2000, a compor 45,9% do valor adicionado fiscal do Paraná.

Durante esses anos, a mesorregião Oeste também sofreu os efeitos dessa dinâmica concentradora,

apresentando um comportamento oscilante, porém mantendo-se em situação de destaque no conjunto das

demais mesorregiões. Sua participação na agregação de valor no Estado reduziu de 13,0%, em 1975, para

10,8%, em 1986 – a mais baixa do período. Contudo, apresentou recuperação intensa até 1991, quando

alcançou 16,5%, mas voltou a perder posição, chegando em 2000 com 13,8% do VAF do Paraná (gráfico 4.1).

Nesse período, sua economia, pautada majoritariamente em atividades do setor primário, orientou-se

para a articulação com a agroindústria ou para a pauta de commodities e insumos. Compondo 19,8% do VAF

setorial paranaense em 1989, essas atividades consolidaram sua performance, entrando no ano 2000 com uma

participação ainda mais elevada, 24,4% (tabela 4.9). Nesse ano, o setor primário registrou o melhor desempenho,

não só comparativamente às demais mesorregiões, como também comparativamente ao desempenho dos demais

setores da economia na mesorregião.

4.2 ECONOMIA URBANA
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TABELA 4.9 - PARTICIPAÇÃO DA MESORREGIÃO OESTE NO VALOR ADICIONADO FISCAL
DO ESTADO, SEGUNDO OS SETORES ECONÔMICOS - PARANÁ - 1989/2000

SETOR 1989 1996 2000

Primário 19,8 21,8 24,4

Secundário 9,0 13,8 13,8

Comércio 15,1 11,8 9,9

Serviços 12,9 12,2 3,9

FONTE: SEFA
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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O setor secundário, que em 1989 representava 9,0% do VAF setorial do Paraná – quarta posição

entre as mesorregiões –, impôs-se nesse conjunto, atingindo, em 2000, o segundo melhor desempenho do

Estado (e dos setores da própria mesorregião), com 13,8% de participação, influenciado pela produção e distribuição

de energia elétrica de Itaipu.

Os setores Comércio e Serviços responderam, em 2000, pela terceira participação na escala estadual

das mesorregiões, com 9,9% e 3,9% do VAF setorial, respectivamente. Convém sublinhar que, de 1989 para

2000, ocorreu a intensa concentração das atividades desses setores na Metropolitana. No Comércio, a mesorregião

Oeste manteve-se na terceira maior participação do Estado em 1989, 1996 e 2000, e a Norte-Central na

segunda posição, porém ambas declinaram o percentual de participação no período. O mesmo se deu com os

Serviços, com queda de participação muito mais abrupta. A mesorregião Oeste, em 1989, respondia por 12,2%

do VAF do setor Serviços, passando a responder por apenas 3,9%, em 2000, enquanto a Metropolitana alcançou

73,4% de participação nesse setor, resultado, fundamentalmente, da diversificação e complexificação das funções

do pólo metropolitano.

A análise do VAF aponta também forte concentração da agregação de valor em poucos municípios

da mesorregião (mapa 4.2). Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo situaram-se entre as 20 maiores participações

no VAF total do Estado em 2000, com 5,7%, 2,3% e 1,2%, respectivamente, totalizando 9,2% (tabela A.4.20).

A maioria dos demais municípios gerou valores inferiores a centésimos percentuais (0,010%) e outro número

significativo não registrou qualquer agregação de valor econômico, considerando a escala de milésimos

percentuais utilizada (três dígitos).

Dentre os setores, o setor Serviços é o que apresenta maior concentração espacial em municípios da

mesorregião. Esta constatação pode estar revelando o peso da informalidade nesse setor, considerando

particularmente o papel da atividade turística na mesorregião. Os segmentos Alojamento e Alimentação, e o de

Transportes e Agências de Viagens, mais fortemente influenciados pelo turismo, agregam também as atividades

privilegiadas pela informalidade da economia.
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4.2.1 Indústria e Agroindústria

O parque industrial da mesorregião Oeste paranaense é composto de 2.282 unidades industriais e

32.447 trabalhadores ocupados, com uma participação relativa no total de empregos industriais do Estado de

8,7% em 2001.

O rápido crescimento da atividade agrícola nas décadas de 80 e 90 foi acompanhado pelo surgimento

e crescimento, principalmente, de agroindústrias cooperativadas. Até meados da década de 80, a mesorregião se

caracterizava como essencialmente agrícola. A partir de então, a indústria local passou a se consolidar e ter sua

dinâmica orientada, fundamentalmente, pelo comportamento do agronegócio cooperativado, com novos

investimentos em unidades processadoras e novos produtos, com algum rebatimento no setor de equipamentos

agrícolas e estruturas metálicas (silos e galpões de armazenamento).

A mesorregião reúne hoje o maior número de agroindústrias cooperativadas no Estado, criadas em

sua maioria ao longo das décadas de 80 e, principalmente, de 90, com estrutura gerencial e de mercado

comparada à das grandes empresas do Estado e do país (COOPERATIVISMO, 2002). São elas: a Cooperativa

Agropecuária de Cascavel (Coopavel), com sede em Cascavel; a Cooperativa Agroindustrial Lar (ex-Cotrefal), com

matriz em Matelândia; a Cooperativa Agrícola Consolata (Copacol), sediada em Cafelândia; a Cooperativa Agrícola

Mista do Vale do Piquiri (Coopervale), com base em Palotina; a Cooperativa Central Regional Iguaçu (Cotriguaçu),

que congrega as cooperativas singulares: Coopavel, Coopervale, Copacol e Lar, com unidade de armazenamento

e terminal no porto de Paranaguá e moinho de trigo na cidade-sede Palotina; e a Cooperativa Central Agropecuária

Sudoeste (Sudcoop), em Medianeira (IPARDES, 2003a).

A participação da mesorregião no total do VAF da indústria do Estado, em 1995 e 2001, foi de 4,1%

e 3,6%, respectivamente, com predominância do segmento de Abate de Suínos, Bovinos e Outras Reses, que

representou, em 2001, 22,7% do total do VAF interno à mesorregião (tabela 4.10).
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A mesorregião Oeste possui o maior plantel de suínos do Estado (1,4 milhão de cabeças) e é o terceiro

maior produtor de bovinos (790 mil cabeças) entre as mesorregiões, abastecendo o segmento de Abate de

Suínos, Bovinos e Outras Reses da mesorregião, que conta com 21 frigoríficos (IPARDES, 2002b). Destacam-se as

empresas: Sadia (unidades de aves e suínos), que iniciou suas atividades em Toledo no final dos anos 50 e

reestruturou suas atividades em 1996; a unidade da cooperativa Sudcoop (marca Frimesa), em Medianeira

(SUDCOOP, 1997); e a Coopavel. As demais empresas são consideradas de pequeno porte, com período de

instalação que remonta de 1977 a 1999. O segmento oferece grande número de postos de trabalho, respondendo

TABELA 4.10 - TOTAL DE ESTABELECIMENTOS, DE EMPREGADOS E PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO FISCAL DA INDÚSTRIA DA MESORREGIÃO
OESTE, SEGUNDO SEGMENTOS SELECIONADOS - PARANÁ - 1995/2001

TOTAL DE

ESTABELECIMENTOS

EMPREGADOS

(%)

PARTICIPAÇÃO % NO VAF DA

INDÚSTRIA DA MESORREGIÃOSEGMENTO(1)

1995 2001 1995 2001 1995 2001

Abate de suínos, bovinos e outras reses 20 21 25,0 18,6 28,7 22,7

Abate e processamento de aves 7 27 7,3 15,6 12,4 19,0

Beneficiamento e preparação do mate e outros vegetais 26 18 0,6 1,1 1,2 5,0

Óleos e gorduras vegetais 5 19 1,4 0,7 4,6 4,7

Ração animal 13 13 1,1 1,1 4,1 4,3

Laticínios 46 44 3,3 2,1 5,8 3,6

Mobiliário 183 244 6,1 5,6 2,5 3,3

Moagem de trigo 14 18 0,7 1,1 4,7 3,1

Vestuário 95 217 2,4 8,2 0,9 2,8

Derivados de mandioca 9 15 0,1 0,5 3,1 2,6

Refrigerantes e refrescos 4 4 1,7 0,1 3,5 1,9

Estrutura metálica para edifício, ponte e torre 44 47 0,4 0,4 0,5 1,9

Lâminas e chapas de madeira 32 27 4,2 3,1 2,6 1,9

Desdobramento de madeira 109 86 6,5 2,4 3,5 1,8

Biscoitos, doces e massas alimentícias 20 25 1,0 1,6 0,8 1,8

Total dos segmentos selecionados 627 825 61,8 62,2 78,8 80,3

MESORREGIÃO OESTE 1.556 2.296 100,0 100,0 100,0 100,0

FONTES: SEFA, MTE/RAIS

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

(1) Seleção de segmentos com participação superior a 1,50% no VAF do Setor Indústria.
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por 18,6% dos empregos da mesorregião em 2001. Esse segmento apresentou a mais alta participação no VAF

regional, porém com queda entre 1995 e 2001, de 28,7% para 22,7%.

O segmento de Abate e Processamento de Aves é um dos que mais crescem no Estado e, em particular,

nessa mesorregião. Com 27 abatedouros, distinguem-se as cooperativas: Coopavel, de Cascavel (COOPAVEL, 2002); a

Copacol, em Cafelândia; a Agroindustrial Lar, de Matelândia; a Coopervale, operando em Palotina (COOPERVALE,

2001), todas instaladas ao longo da década de 90. Apresenta, ainda, duas grandes empresas, a Diplomata e a Chapecó

(Grupo Dreyfus), ambas localizadas em Cascavel desde a segunda metade dos anos 90. O pessoal ocupado contou

com aumento significativo, alcançando, em 2001, 15,6% de participação nos empregos da mesorregião. O mesmo foi

observado na participação do VAF, em que a mesorregião contou com o significativo crescimento de 12,4% para

19,0%, entre 1995 e 2001. Além desses, o segmento de Preparação de Carnes conta com quatro estabelecimentos,

com destaque para a unidade da Coopavel de Cascavel.

Dentro do sistema integrado de produção (ração-granjas-abatedouros), as empresas de abates de

aves e suínos também mantêm suas unidades de produção de ração animal. São 13 estabelecimentos voltados

a essa atividade, destacando-se as unidades das Cooperativas Lar, de Medianeira; Coopavel, de Cascavel; e a

Copacol, de Cafelândia, todas instaladas nas décadas de 80 e 90. Embora tenha apresentado incremento de

postos de trabalho, no período 1995-2001, a participação no VAF estabilizou em torno de 4% nesse período.

A mesorregião Oeste é a maior produtora de soja do Estado (11,5% do total). Entretanto, sedia apenas

cinco unidades esmagadoras, empregando em torno de 250 trabalhadores. A maior parte da produção de óleos

e gorduras vegetais está restrita às unidades das cooperativas Coopavel, de Cascavel, e da Cooperativa Lar, de

Céu Azul. Cabe observar a presença das unidades de recebimento, armazenamento e comercialização de grãos

dentre as maiores multinacionais do setor – a Bunge e a Cargil –, cujas instalações estão localizadas junto ao

terminal das Ferrovias Paraná (Ferropar), em Cascavel.

A mesorregião é também grande produtora de trigo, com 48 mil hectares plantados e uma produção

de 62 mil t/ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura e de Abastecimento do Paraná (Seab)

para a safra 1999/2000. A produção do trigo age como elemento impulsionador dos 18 moinhos de trigo da
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mesorregião, liderados pela unidade da Cotriguaçu, de Palotina (farinha especial do tipo blanka), com capacidade

produtiva de 400 t/dia de trigo, e a Sperafico, em Toledo, além de outras empresas de pequeno porte. Obteve

crescimento da mão-de-obra ocupada, porém com perda de participação no VAF no período, declinando de 4,7%,

em 1995, para 3,1% em 2001.

A Oeste é a segunda mesorregião produtora de mandioca, com área plantada de 43,8 mil ha e

produção de 1 milhão t/ano. As 15 indústrias processadoras da raiz empregam 169 trabalhadores. O destaque

é a unidade da Cooperativa Agroindustrial Lar, com capacidade de processamento de 400 t/dia da raiz, produzindo

fécula para a indústria alimentícia e sete tipos de amidos para indústria de papel. Incrementando o setor, a

Coopervale investiu, em 2002, R$ 10 milhões para instalar, em Assis Chateubriand, uma unidade produtora de

amido de mandioca, com o objetivo de atender à indústria têxtil e alimentícia (IPARDES, 2003a).

No segmento de Laticínios, dos 44 estabelecimentos instalados na mesorregião sobressaem a Sudcoop,

com extensa linha de produtos marca Frimesa, em Cascavel e Marechal Cândido Rondon; a Coopavel, em Cascavel,

atuando na produção de leite, doce de leite, lácteos diversos e queijos; e o Laticínios Maripá, no município de

Maripá, produzindo queijo. Esses estabelecimentos tiveram sua instalação nos anos 80. O pessoal ocupado no

segmento praticamente estabilizou-se em torno de 660 empregados da segunda metade dos anos 90 até 2001, e

a participação no VAF mesorregional apresentou queda.

O segmento do Vestuário, com 217 confecções, é o terceiro maior empregador mesorregional,

representando 8,2% do total de empregados. Um comportamento diferente ocorre quanto a sua participação no

VAF da mesorregião, que se posiciona em 9º lugar entre os segmentos, com 2,8%. A Prefeitura Municipal de

Cascavel tem incentivado o segmento com programas profissinalizantes, como o Fábrica-Escola, e promove

anualmente a Westfashion, feira de atacado, que conta com 20 empresas de comércio atacadista no segmento.

Destaca-se, nesse âmbito, a indústria Vanzin (facção da Adidas e Speedo).

O segmento de Beneficiamento, Fiação e Tecelagem de Algodão opera com quatro empresas (tabela

A.4.21), sendo a de maior importância a Fiasul (ex-Cooperativa Agropecuária Mista do Oeste-Coopagro), que

atua na fiação de algodão, com a produção de 450 t/mês de fios.
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No segmento de Mobiliário, 244 unidades fabris fazem com que esse seja o quarto segmento que

mais emprega na mesorregião, com 5,6% do total de empregados e 3,3% do VAF da indústria mesorregional.

Cabe destacar a significativa aglomeração de 30 empresas na cidade de Medianeira, que também abriga as

maiores empresas do segmento, entre elas a Dabol e a CGS.

O segmento de Estrutura Metálica para Edifício, Ponte e Torre conta com 47 estabelecimentos, em

geral produzindo estruturas e silos agrícolas, destacando-se a empresa Comil (silos e secadores), instalada em

1957; a Mboichini (estruturas); e a Viapiana (estruturas), todas localizadas em Cascavel. Essas e as demais

empresas de pequeno porte iniciaram suas atividades nas décadas de 80 e 90.

No gênero Metais comparece ainda o segmento de Ferramentas, Ferragens e Cutelarias, representado

pelas empresas Metalinox (artefatos de Aço), em Cascavel; Roseliana (cutelaria), em Foz de Iguaçu; e a 3J (facas),

em Santa Terezinha de Itaipu.

Os segmentos de Lâminas e Chapas de Madeira; Desdobramento de Madeira e Artefatos; e Embalagens

e Esquadrias de Madeira empregam juntos, aproximadamente, 7% do total de trabalhadores industriais da mesorregião

e representam cerca de 4% do VAF mesorregional. As unidades, em grande parte pequenas serrarias, estão localizadas

em quase todos os municípios, particularmente o segmento de Desdobramento de Madeira.

O gênero Máquinas e Equipamentos Agrícolas, com demanda atomizada e, principalmente, de

Cooperativas, credenciou e fortaleceu o segmento Tratores e Equipamentos para Agricultura e Construção Civil,

com 73 firmas, liderado pelas empresas Schrerer (implementos agrícolas) e a Carelli (eixo e disco de máquina

agrícola), ambas em Cascavel; a Metalúrgica Garibaldi, em Foz do Iguaçu; e a Morgenstern (implementos agrícolas),

em São Miguel de Iguaçu. As demais empresas são de pequeno porte e, como estas últimas, constituíram-se na

década de 90. O segmento apresentou aumento de pessoal ocupado, porém houve perda da participação no VAF

mesorregional, passando de 2,1%, em 1995, para 0,9% em 2001.

Embora com participação menos significativa no VAF da indústria mesorregional, alguns segmentos

vêm apontando relativa importância (tabela  A.4.21). O pólo de piscicultura da mesorregião é o maior do Estado,

concentrando 3,7 mil ha de lâminas d’água, onde se desenvolvem as atividades de piscicultura, aqüicultura
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(criação de peixes em tanques de água doce) e a criação de rãs. Essa atividade é desenvolvida pela Cooperativa

Paranaense de Ramicultores (Cooparã), de São Miguel do Iguaçu, com 25 criadores e produção destinada para

hotéis de Foz de Iguaçu. Com um abate total de 13 mil toneladas, a mesorregião contou com a produção efetiva

de 7,9 mil t/ano de tilápia, 3 mil t/ano de pescado, 972 t/ano de carpa e 366 t/ano de cat-fish, de acordo com

dados da Seab. Estes fatores incrementam o segmento de industrialização do pescado, representado na mesorregião

pelas empresas Toledo Aquacultura (marca Frigopeixe); Pisces, de Assis Chateaubriand; e a Peixebom, de

Marechal Cândido Rondon, todas instaladas na década de 90. A despeito da importância relativa do segmento,

sua participação no VAF da indústria na mesorregião é ainda inferior a 1%, da mesma forma que o emprego,

ainda modesto, que ofertava, em 2001, apenas 62 postos de trabalho.

A produção de legumes na mesorregião corresponde a 2,4 t/ano de milho verde doce para conservas;

1,4 t/ano de brócolis; 5,4 t/ano de cenoura; 1,7 t/ano de couve-flor; 0,3 t/ano de ervilha; e 0,7 t/ano de vagem.

Tal produção é absorvida pelas sete indústrias de conservas de frutas e legumes da mesorregião, todas instaladas

ao longo da década de 90, com destaque para a unidade de Itaipulândia, da Cooperativa Lar, que produz

conservas congeladas dos legumes, além de batata palito, mandioca e seletas (diversos legumes).

4.2.2 Comércio e Serviços

Os setores Comércio e Serviços, no âmbito da mesorregião, mostram grande concentração espacial,

tanto no que concerne à participação no VAF do Estado quanto na geração de postos de trabalho, em Cascavel

e Foz do Iguaçu, seguidos por Toledo e Marechal Cândido Rondon. Embora a quase totalidade dos municípios da

mesorregião tenha registrado agregação de valor em atividades do Setor Comércio, no ano 2000, os valores mais

significativos na participação no total setorial do Estado ocorreram em Cascavel (3,5%), Foz do Iguaçu (2,1%),

Toledo (0,9%) e Marechal Cândido Rondon (0,6%), que totalizam 74,7% dos postos de trabalho da mesorregião

em 2000, segundo informações da Rais.
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No total do VAF do Comércio do Estado, a mesorregião contabilizou 9,8% de participação, resultado do

desempenho dos segmentos Comércio Varejista, com 11,5% do VAF do segmento; Comércio e Reparação de

Veículos, com 9,7%; e Comércio Atacadista, com 8,7%. Detém a terceira maior participação entre as mesorregiões

paranaenses, das quais a Metropolitana de Curitiba responde por 48,8% e a Norte Central por 21,2% do VAF do

Comércio do Estado (tabela  A.4.22).

Os municípios de Cascavel e Foz de Iguaçu apresentaram melhor desempenho em todos os segmentos

do setor Comércio. Cascavel contabilizou o maior VAF dentre os municípios da mesorregião (tabela 4.11), sendo

responsável por 3,8% do VAF do Estado, resultado do bom desempenho dos segmentos Comércio Atacadista (4,4%),

Comércio e Reparação de Veículos (3,5%) e Comércio Varejista (3,3%). Foz do Iguaçu registrou 2,2% de participação

no VAF setorial do Estado, decorrente dos segmentos Comércio Varejista (3,1%), Comércio e Reparação de

Veículos (2,3%) e Comércio Atacadista (1,4%).

TABELA 4.11 - DEZ MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE COM MAIORES PARTICIPAÇÕES NO VAF DE ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR
COMÉRCIO DO PARANÁ - 2000

PARTICIPAÇÃO NO VAF (%)

MUNICÍPIO
Valor Adicionado
Setor Comércio

Comércio e Reparação
de Veículos e Motocic.

Comércio por Atacado
e Intermediação do

Comércio

Comércio Varejista e
Reparação de Objetos
Pessoais e Domésticos

Cascavel 3,813 3,456 4,416 3,309

Foz do Iguaçu 2,231 2,341 1,415 3,068

Toledo 0,832 0,844 0,595 1,085

Marechal Cândido Rondon 0,622 0,902 0,337 0,803

Palotina 0,277 0,230 0,277 0,298

Medianeira 0,259 0,285 0,089 0,432

São Miguel do Iguaçu 0,251 0,122 0,295 0,262

Assis Chateaubriand 0,216 0,218 0,157 0,279

Guaíra 0,154 0,161 0,047 0,267

Terra Roxa 0,105 0,101 0,075 0,138

Total 8,760 8,658 7,704 9,942

Mesorregião Oeste 9,984 9,738 8,672 11,541

PARANÁ 100,000 100,000 100,000 100,000

FONTE: SEFA

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Dentre os demais municípios (tabela A.4.23), apenas Toledo e Marechal Cândido Rondon obtiveram

participação superior a 0,5% do VAF estadual do setor Comércio: Toledo, com 0,8%, e Marechal Cândido Rondon,

com 0,6%, seguidos por Palotina (0,3%) e Medianeira (0,3%). As participações desses municípios, internamente

aos segmentos, seguem relativa proporcionalidade.

A mesorregião apresenta também o terceiro melhor desempenho no setor Serviços, em relação ao

Estado, acumulando 3,9% do VAF setorial e gerando 70.670 empregos em 2000. Esse setor é um dos que mais

concentram atividades e agregação de valor. No Paraná, a mesorregião Metropolitana de Curitiba detém 73,4%

do VAF setorial do Estado, seguida pela Norte Central, com 15,2% de participação (tabela A.4.24). Os segmentos

que promoveram esse desempenho foram as Atividades de Informática e Conexas (12,5% do total do segmento

no Estado), Alojamento e Alimentação (10,1%), e Transportes e Agências de Viagens (7,6%). O resultado obtido

pela mesorregião deve-se à participação majoritária de Cascavel e Foz do Iguaçu, particularmente à forte exploração

dos atrativos turísticos e do comércio de fronteira da mesorregião (tabela 4.12).

A mesorregião registrou ainda agregação de valor relativamente significativa em Serviços Prestados

às Empresas (2,8% do VAF do segmento no Estado), Outros Serviços (2,2%) e nas Atividades Imobiliárias e nas

Auxiliares de Intermediação Financeira (0,5%).

Dentre os municípios da mesorregião Oeste, Cascavel acumulou a maior participação no VAF do

setor Serviços do Estado (1,1%), com destaque às Atividades de Informática e Conexas (10,3%), Alojamento e

Alimentação (2,5%), Transportes e Agências de Viagens (2,3%), Outros Serviços (1,9%) – sendo que neste

segmento concentrou 85% do VAF da mesorregião – e Atividades Auxiliares de Intermediação Financeira

(0,5%). Observa-se que Cascavel foi o único município da mesorregião a apresentar agregação de valor neste

último segmento no ano 2000 (tabela A.4.25). Internamente ao município, a maior geração de empregos

ocorreu no setor Serviços, que absorveu 45,8% dos postos de trabalho ofertados.
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Toledo, segunda maior participação da mesorregião no VAF do setor Serviços do Estado, contribuiu

fundamentalmente nos segmentos Transportes e Agências de Viagens (1,6% do VAF do segmento no Estado),

Alojamento e Alimentação (0,7%) e Serviços Prestados às Empresas (0,6%).

Foz do Iguaçu gerou 53,7% de seus empregos no setor Serviços e foi o terceiro município da

mesorregião em participação no VAF setorial do Estado (0,6%). Apresentou valores mais significativos nos segmentos

Alojamento e Alimentação (4,7% do segmento no Estado) e Atividades de Informática e Conexas (1,5%).

O município de Medianeira, destacando-se secundariamente, registrou 0,4% do VAF setorial do Estado,

com maior concentração de atividades nos segmentos Transporte e Agência de Viagens (0,8%) e Serviços Prestados

às Empresas (0,7%).

TABELA 4.12 - DEZ MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE COM MAIORES PARTICIPAÇÕES NO VAF DE ATIVIDADES SELECIONADAS DO SETOR
SERVIÇOS DO PARANÁ - 2000

PARTICIPAÇÃO NO VAF (%)

MUNICÍPIO VAF

Serviços

Alojamento e

Alimentação

Transporte,

Atividades

Anexas e Aux.

e Agências

de Viagem

Correio e

Telecom.

Atividades

Imobiliárias e

Aluguel de

Bens Móveis

e Imóveis

Ativ. de

Informática

e Conexas

Serviços

Prestados

Princip. às

Empresas

Pesquisa e

Desenvolv.

Ativ. Aux. de

Intermed.

Financeira,

Seguros e

Previdência

Outros

Serviços(1)

Cascavel 1,148 2,541 2,285 (2)0,000 0,208 10,326 (2)0,000 0,000 0,539 1,851

Toledo 0,723 0,698 1,574 0,000 (2)0,000 0,000 0,640 0,000 0,000 0,175

Foz do Iguaçu 0,568 4,746 0,649 0,003 0,134 1,500 1,260 0,000 0,000 (2)0,000

Medianeira 0,371 0,270 0,818 0,000 0,057 0,715 0,653 0,000 0,000 0,039

Palotina 0,315 0,225 0,703 0,000 0,009 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000

Mal. Cândido Rondon 0,205 0,267 0,440 0,000 0,019 0,000 0,013 0,000 0,000 0,015

Cafelândia 0,139 0,032 0,321 0,000 0,000 0,000 (2)0,000 0,000 0,000 0,000

Matelândia 0,075 0,053 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007

Céu Azul 0,070 0,012 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Guaíra 0,050 0,159 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total 3,663 9,004 7,211 0,003 0,427 12,541 2,606 0,000 0,539 2,089

Mesorregião Oeste 3,903 10,083 7,614 0,003 0,471 12,541 2,794 0,000 0,539 2,177

PARANÁ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

FONTE: SEFA

(1) Atividades recreativas, culturais e desportivas; limpeza urbana e esgoto e atividades conexas; serviços pessoais; atividades associativas.

(2) Municípios com valores negativos de valor adicionado no segmento.
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Em Atividades de Informática e Conexas, que começam a ter importância no conjunto do setor

Serviços, a mesorregião obteve 12,5% de participação no total do segmento no Estado, com maior incidência em

Cascavel, que, sozinho, respondeu por mais de 80% do VAF do segmento na mesorregião.

4.2.3 Turismo

A mesorregião Oeste compreende municípios que se caracterizam pelo diversificado potencial turístico

e pela riqueza ambiental e natural. Esses municípios vêm sendo protegidos pelos Parques Nacionais do Iguaçu

e de Ilha Grande. No interior do Parque Nacional do Iguaçu situam-se as Cataratas do Iguaçu, produto turístico

tombado pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. No entanto, a especialização produtiva regional

assenta-se na agroindústria (IPARDES, 2003e), o que a torna centro de referência na atividade e, de certa

maneira, limita a sua identidade com a atividade turística a poucos municípios da mesorregião.

Embora isto seja pouco divulgado, a mesorregião Oeste é considerada um dos principais pólos de

ecoturismo no Brasil (BNDES, 2000). O complexo Oeste Paranaense, assim classificado pela Embratur, inclui os

municípios de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena e Santa Terezinha do Itaipu, com destaque para o

Parque Nacional do Iguaçu, e Guaíra, com o sítio arqueológico das Missões Jesuíticas no Parque Nacional de

Ilha Grande.

Ao analisar os dados da Rais para a mesorregião Oeste, percebe-se a concentração espacial e a

especialização produtiva do segmento do turismo, o que é claro indicador da clusterização da atividade. Com

relação ao total do Estado, o município de Foz do Iguaçu concentra grande parte da infra-estrutura hoteleira e de

alimentação (4,1% dos estabelecimentos do Paraná), de transportes rodoviário (2,2%) e aéreo (14,6%), de

aluguel de automóveis (2,8%), de agências de viagens (10,4%) e de atividades de lazer e recreação (3,3%)

(tabelas 4.13 e A.4.26). No ano 2000 a mesorregião já era destaque no turismo de eventos, perdendo apenas

para a Metropolitana de Curitiba.
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Outros municípios que se destacam quanto ao número de estabelecimentos nas atividades diretamente

vinculadas ao turismo, em relação ao total do Estado, são: Cascavel (2,5%), Toledo (1,7%), Marechal Cândido

Rondon (0,7%) e Medianeira (0,6%). Em todos eles há uma punjante atividade agroindustrial, centros universitários

de prestígio (públicos e privados) e forte atividade empreendedora, que se traduz em fluxos dinâmicos dos

setores Comércio e Serviços.

Essa participação no número de estabelecimentos do Estado, segundo a atividade econômica vinculada

diretamente ao turismo, sugere também que, embora a infra-estrutura de estabelecimentos esteja concentrada

nas mesorregiões Metropolitana de Curitiba (41,3%) e Norte Central (16,4%), é na mesorregião Oeste (14,2%)

que o número de empregos gerados guarda relação de importância maior e pode estar indicando que o turismo

torna-se fundamental em seus municípios. (tabela A.4.27).

Os municípios lindeiros do Lago da Usina de Itaipu, que foram contemplados no roteiro turístico do

Programa de Desenvolvimento do Turismo para a Região Sul (Prodetur-Sul), têm pela frente muito trabalho no

desenvolvimento de uma infra-estrutura sólida de suporte à atividade turística.

TABELA 4.13 - PRINCIPAIS PARTICIPAÇÕES NO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO TURISMO, DE MUNICÍPIOS
DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

PARTICIPAÇÃO (%)

MUNICÍPIO Alojamento e

Alimentação

Transporte

Terrestre

Transporte

Aéreo

Agências de

Viagem

Aluguel de

Veículos

Atividades Recreativas,

Culturais e Desportivas
Total

Foz do Iguaçu 4,1 2,2 14,6 10,4 2,8 3,3 4,0

Cascavel 2,1 3,1 3,1 2,3 1,8 2,8 2,5

Toledo 1,5 2,8 1,0 0,6 1,1 1,5 1,7

Marechal Cândido Rondon 0,6 1,2 - 0,4 0,3 0,7 0,7

Medianeira 0,6 0,9 - 0,2 0,2 0,5 0,6

Mesorregião Oeste 13,7 15,9 19,8 16,7 7,7 13,5 14,2

PARANÁ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FONTE: RAIS

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Municípios como Entre Rios do Oeste, Pato Bragado e Santa Terezinha do Itaipu não possuem uma

única agência de viagens, e os locais de Alojamento e Alimentação apresentam qualidade limitada para o

recebimento de turistas. O aluguel de veículos e o transporte aéreo se concentram nas principais centralidades da

mesorregião (Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Medianeira e Toledo), e Entre Rios do

Oeste não possui sequer um estabelecimento para as atividades recreativas, culturais e desportivas.

Ao verificar o comportamento do turismo em termos de geração de postos de trabalho com carteira

assinada em relação ao total de postos nas diversas mesorregiões do Estado, destaca-se a importância relativa do

segmento na mesorregião Oeste, onde 11,6% do mercado do trabalho formal depende da atividade turística, em

uma proporção acima da média do Estado (8,4%), o que aponta a atividade como um dos mais importantes vetores

de desenvolvimento local e regional.

Observados os números absolutos, a mão-de-obra empregada no turismo é menor na mesorregião

Oeste que na Metropolitana de Curitiba, porém, na primeira, a dependência da performance da atividade turística

como um todo é relevante.

No interior da mesorregião Oeste, a participação dos municípios no total da população ocupada com

carteira assinada nas atividades diretamente vinculadas ao turismo reproduz o fenômeno encontrado no número

de estabelecimentos. Os municípios que já possuem uma dinâmica mais acentuada e cujo desenvolvimento

endógeno é reconhecidamente importante, tanto na mesorregião quanto no Estado, despontam como detentores

do maior número de postos: Foz do Iguaçu (5,9%), Cascavel (3,7%), Toledo (0,9%), Medianeira (0,5%) e Marechal

Cândido Rondon (0,3%) (tabelas 4.14 e A.4.28). Abaixo de dois dígitos percentuais estão os demais municípios

lindeiros do Lago de Itaipu.
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O mercado de trabalho no turismo remete a dois fenômenos que afetam o seu comportamento: a

sazonalidade da atividade turística e a qualificação da mão-de-obra, sinônimo de qualidade de serviço turístico.

Quanto ao primeiro, nas regiões com atrativos turísticos naturais, como a mesorregião Oeste, o emprego está

diretamente vinculado ao nível da atividade na alta e baixa temporada. Quanto à qualificação, dados da Rais

apontam carências, quando analisados os níveis de escolaridade da mão-de-obra ocupada nas atividades

diretamente vinculadas ao turismo para a mesorregião Oeste: 64,9% dessa mão-de-obra não alcançou o ensino

médio (tabela A.4.29). Ressalte-se que 16,5% dos analfabetos vinculados ao turismo, no Paraná, são da região

Oeste (tabela A.4.30). A precariedade constatada  nos níveis de instrução da mão-de-obra retrata ainda o

tamanho dos estabelecimentos, microempresas com até 4 empregados, muitas delas desenvolvendo a atividade

com mão-de-obra familiar ou na atividade com altos índices de informalidade.

Na mesorregião, a dinâmica do desenvolvimento endógeno vem transferida de outras atividades

ligadas à agroindústria e cujo perfil de especialização produtiva confronta-se com a realidade de fronteira de

outros países (Argentina e Paraguai). A realidade que circunda a região é bem diversa da existente no Brasil,

retratando um nível de informalidade ainda maior, na mesma proporção que o número de pequenas e médias

TABELA 4.14 - PRINCIPAIS PARTICIPAÇÕES NO TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS EM ATIVIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO TURISMO DE MUNICÍPIOS DA
MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

PARTICIPAÇÃO (%)

MUNICÍPIO Alojamento e

Alimentação

Transporte

Terrestre

Transporte

Aéreo

Agências de

Viagem

Aluguel de

Veículos

Atividades Recreativas,

Culturais e Desportivas
Total

Foz do Iguaçu 10,0 3,2 23,2 6,3 2,3 4,4 5,9

Cascavel 3,0 4,8 0,0 2,9 0,8 3,1 3,7

Toledo 0,5 1,4 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9

Medianeira 0,2 0,8 - 0,1 0,2 0,4 0,5

Marechal Cândido Rondon 0,2 0,4 - 0,1 0,1 0,4 0,3

Mesorregião Oeste 15,1 12,2 24,3 10,1 3,9 10,6 12,7

PARANÁ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FONTE: RAIS

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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empresas, diretamente vinculadas às atividades turísticas. Ademais, o VAF dessas atividades é muito pequeno, se

comparado com outras atividades relevantes da mesorregião.

A participação dos municípios no total do VAF do Estado, quanto a atividades diretamente vinculadas

ao turismo, demonstra a mesma tendência de destaque dos municípios de Cascavel (com 8,0% de participação

nas atividades desse setor) e Foz do Iguaçu (6,7%), embora seja este o município da região que ocupa mais

mão-de-obra no turismo. Ressaltam-se ainda Toledo (2,7%), Medianeira (1,4%), Guaíra (1,1%), Palotina (1,1%) e

Marechal Cândido Rondon (0,6%) (tabelas 4.15 e A.4.31).

Os segmentos de Alojamento e Alimentação são, nitidamente, as atividades mais dinâmicas do setor

e de maior agregação de valor, tendo o VAF concentrado em Foz do Iguaçu (4,8%) e Cascavel (2,5%). Os

Transportes Rodoviários são liderados novamente por Cascavel (2,7%), seguido por Toledo (1,88%), Medianeira

(1,0%), Palotina (0,8%) e Foz do Iguaçu (0,7%).

TABELA 4.15 - PRINCIPAIS PARTICIPAÇÕES NO TOTAL DO VALOR ADICIONADO FISCAL DO ESTADO EM ATIVIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO
TURISMO, DE MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

PARTICIPAÇÃO (%)

MUNICÍPIO Alojamento e

Alimentação

Transporte

Terrestre

Transporte

Aéreo

Agências de

Viagem

Aluguel de

Veículos

Atividades Recreativas,

Culturais e Desportivas
Total

Cascavel 2,536 2,711 0,026 0,213 0,000 2,255 2,217

Foz do Iguaçu 4,737 0,727 0,067 0,443 0,134 0,514 1,087

Toledo 0,697 1,879 0,000 0,004 0,000 0,155 1,358

Medianeira 0,270 0,976 0,000 0,044 0,058 0,042 0,696

Guaíra 0,167 0,012 0,000 0,285 0,000 0,000 0,044

Palotina 0,224 0,839 0,001 0,000 0,009 0,000 0,594

Marechal Cândido Rondon 0,266 0,532 0,000 0,000 0,019 0,000 0,391

Mesorregião Oeste 10,074 8,916 0,094 1,234 0,263 3,040 7,379

PARANÁ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

FONTE: SEFA

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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Dentre os outros segmentos de atividades, destacam-se as Agências de Viagens e as Atividades

Recreativas, Culturais e Desportivas, ambos apresentando valores negativos de VAF em municípios como Foz do

Iguaçu (no caso de Atividades Recreativas) e Marechal Cândido Rondon (para as Agências de Viagens). Isto pode

estar significando que ou o nível de atividade desses segmentos foi menor em relação ao ano precedente (1999)

– o que é muito provável, se se observar o comportamento do turismo na mesorregião –, ou houve concordatas,

falências e fechamento de empresas, com a concomitante queda de receitas declaradas.

Ambas as explicações podem ser aferidas no comportamento dos anos de 2002 e 2003, e uma

oxigenação da atividade só poderá ser verificada na medida em que as políticas estadual e federal do turismo, já

anunciadas, venham a reforçar o uso turístico da mesorregião.

Gargalos não menos importantes que a já referida sazonalidade da atividade referem-se aos níveis

de hospitalidade e qualidade inerentes ao serviço turístico, juntamente à gritante falta de infra-estrutura verificada

nos números da Rais. Não se deve esquecer que, para que o produto turístico seja competitivo no mercado

internacional, as empresas ligadas a este setor deverão ajustar seus padrões àqueles exigidos por esse mercado:

o glamour dos serviços prestados é o produto da qualidade da mão-de-obra envolvida no processo e da infra-

estrutura oferecida, porém a mão-de-obra é o elo mais fraco da cadeia. Hoje o mercado exige, além de qualidade,

conceitos mais abrangentes e complexos, como o da sustentabilidade, que deverão envolver não só os elos da

cadeia produtiva do turismo (isto é, os agentes neles integrados), mas também a comunidade que vive e trabalha

na mesorregião.
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A composição das receitas da mesorregião Oeste14  mostra o grau de dependência dos municípios com

população até 20 mil habitantes dos recursos advindos das transferências do governo federal. Nos municípios de porte

médio, com população entre 20 mil e 100 mil habitantes, existe um equilíbrio entre a participação de recursos

federais e estaduais, enquanto para os maiores (acima de 100 mil habitantes), além dos recursos federais e estaduais,

existe uma participação significativa de recursos próprios arrecadados por eles (tabela A.4.32).

Os municípios da região, distribuídos nessas classes de tamanho, vão apresentar uma diferenciação

em função do dinamismo da mesorregião e do volume de recursos a eles destinados, que se refletem na maior

receita média per capita em relação aos demais municípios do Estado.

Comparando-se os valores médios das receitas distribuídas a partir das transferências constitucionais

e outras (tabela 4.16), a mesorregião apresentou, em Outras Receitas, uma situação singular com valores

expressivos para pequenos e médios municípios, enquanto nos maiores municípios o ICMS é mais representativo.

O mesmo ocorre em relação à receita do FPM, que perdeu importância tanto nos pequenos e médios municípios

como nos maiores, frente às outras receitas.

Esta situação aponta para uma análise mais detalhada do item Outras Receitas, buscando responder

à indagação quanto ao que representam e quais seus impactos sobre os diferentes tamanhos de municípios, no

que se refere às principais origens dos recursos: royalties de Itaipu, compensações das exportações e IPVA,

proteção de mananciais e unidades de conservação (ICMS Ecológico), e, ainda, compensação financeira de

recursos hídricos. Destes, os mais notórios são os royalties de Itaipu (tabela 4.17 e mapa 4.3).

4.3 FINANÇAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS

14As finanças dos municípios foram analisadas segundo
origem dos recursos, que incluem a Receita Própria, Outras

Receitas e aquelas que estão vinculadas às
transferências federais constitucionais (FPM) e 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 um 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. Outro parâmetro diz respeito à Lei de

Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n.o 101, de
maio de 2000 –, que impõe um modelo de gestão pública

com equilíbrio financeiro e transparência, bem como à
Lei Federal n.o 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.
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TABELA 4.16 - MESORREGIÃO
OESTE - PARANÁ - 2002
RECEITAS MÉDIAS SEGUNDO AS PRINCIPAIS ORIGENS DOS RECURSOS E O TAMANHO DE MUNICÍPIOS DA

RECEITA MÉDIA (R$)
ORIGEM DOS RECURSOS

Até 20 mil habitantes Entre 20 e 100 mil habitantes Acima de 100 mil habitantes

ICMS 1.634.117,18 6.373.009,00 48.210.803,50

FPM 2.760.996,51 7.026.408,56 21.266.092,35

Outras Receitas

Recursos próprios 38.840,12 602.486,62 17.859.125,40

Compensação de exportação e IPVA 236.589,49 1.326.320,74 9.971.372,91

Mananciais e unidades de conservação 401.564,79 147.975,11 499.375,21

Royalties ITAIPU 7.594.057,42 19.004.783,73 (1)41.422.939,21

Compensação financeira recursos hídricos 12.269,37 - -

FONTES: STN, ANEEL, SEFA, SEMA/IAP, IBGE

(1) Valor referente somente ao município de Foz do Iguaçu.

NOTAS: Dados trabalhados pelo IPARDES.
O tamanho dos municípios refere-se aos dados de população do Censo Demográfico 2000, do IBGE.

TABELA 4.17 - TRANSFERÊNCIAS DO
FPM E ICMS, NA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2002
RECEITAS DE MUNICÍPIOS COM ARRECADAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS EM GRAU SUPERIOR À SOMA DAS

RECEITAS (R$)
MUNICÍPIO

FPM ICMS Outras Receitas(1) (FPM + ICMS) - Outras Receitas

Até 20 mil habitantes em 2000

Mercedes 1.799.772,09 1.165.742,86 3.968.937,82 -1.003.422,87

Itaipulândia 1.197.713,21 1.051.656,61 36.889.569,04 -34.640.199,22

Pato Bragado 1.856.891,87 912.907,69 9.710.567,63 -6.940.768,07

Santa Terezinha de Itaipu 3.727.504,66 1.941.299,15 10.025.176,06 -4.356.372,25

Entre Rios do Oeste 2.028.735,26 1.006.812,27 6.809.235,16 -3.773.687,63

Missal 3.145.899,17 1.975.190,16 8.325.880,94 -3.204.791,61

Entre 20 mil e 100 mil habitantes em 2000

Santa Helena 5.638.453,00 3.344.930,03 54.384.250,54 -45.400.867,51

São Miguel do Iguaçu 3.133.853,88 4.368.619,63 19.332.804,39 -11.830.330,88

Guaíra 4.826.862,00 3.542.046,36 11.329.437,08 -2.960.528,72

Acima de 100 mil habitantes em 2000 - - - -

MESORREGIÃO OESTE 209.183.313,39 243.122.950,44 274.338.558,80 177.967.705,03

FONTES: STN, ANEEL, SEFA, SEMA/IAP, IBGE

NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
(1) Recursos próprios, compensação financeira de exportação, IPVA, preservação de mananciais e unidades de conservação (ICMS ecológico), royalties

Itaipu, compensação financeira de uso dos recursos hídricos.
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Nesse sentido, a mesorregião Oeste apresenta uma condição que a coloca num patamar superior em

relação às receitas, se comparada às demais mesorregiões do Estado. Alguns municípios recebem recursos

provenientes dos royalties da hidroelétrica de Itaipu, que provocam um incremento substancial no orçamento,

com resultado expressivo na receita per capita. Os valores recebidos têm como referência o tamanho das áreas

alagadas pela represa, chegando, em alguns casos, a representar quinze vezes o orçamento básico do município,

ou seja, da soma das transferências federal (FPM) e estadual (ICMS e outros de menores valores).

Os dezesseis municípios de diferentes tamanhos que recebem esses recursos fazem parte, com os

demais da mesorregião, de uma área com uma agricultura e um complexo agroindustrial moderno e, assim,

participam do dinamismo econômico regional (tabela A.4.32).

No âmbito das despesas,15  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 Oeste, nenhum município apresentou dispêndio

acima desse limite, o que demonstra um equilíbrio nas despesas com esta rubrica (tabela A.4.33).

Quanto aos indicadores médios de gestão dos recursos orçamentários totais, tem-se um nível de

endividamento bem abaixo dos 10%, compatível em termos de administração financeira (tabela 4.18).

15Enfocadas segundo indicadores que mostram, num
primeiro recorte, o percentual dos principais gastos, e se

estes estão dentro dos 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.

TABELA 4.18 - MESORREGIÃO
OESTE - PARANÁ - 2002
PERCENTUAIS MÉDIOS DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO O TAMANHO DOS MUNICÍPIOS E O TIPO DE INDICADOR, NA

% MÉDIO
INDICADOR

Até 20 mil habitantes Entre 20 mil e 100 mil habitantes Acima de 100 mil habitantes Média dos municípios paranaenses

Endividamento 4,4 4,2 4,6 5,0

Gestão tributária 3,9 10,1 19,9 9,0

Dependência 82,7 68,0 58,7 81,0

Dependência federal 54,3 35,6 15,5 49,0

Dependência estadual 27,8 25,9 40,3 29,0

Outros custeios 33,0 30,0 28,0 29,0

Pessoal 38,3 37,6 38,6 43,0

Grau de investimento 11,7 13,5 9,1 9,0

FONTES: STN, IBGE
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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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, um percentual inferior para os médios, e nos municípios maiores esse índice é ainda menor. O

indicador vai demonstrar que os municípios pequenos têm uma capacidade de investimento menor em relação

aos demais. Num outro patamar estão aqueles municípios que recebem royalties e que, com recursos adicionais,

podem aumentar a capacidade de investimentos, principalmente em infra-estrutura. Esses apresentaram uma

participação significativa, elevando o índice médio dos investimentos nos municípios pequenos e médios acima

da média dos outros municípios do Estado.

Essa maior capacidade de investimento está sendo realizada por aqueles municípios que recebem

royalties que estão assegurados para uma continuidade no recebimento desse recurso, pois os mesmos estão

garantidos até o ano de 2023, por um acordo entre o Brasil e o Paraguai.
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A mesorregião Oeste apresenta um ambiente de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e um perfil da

educação superior, em grande parte, voltados às atividades agroindustriais, compatíveis com as características

produtivas predominantes. Acompanhando a política de estímulos à pesquisa e o redesenho de novos arranjos

institucionais com o intuito de aproximar a pesquisa científica e tecnológica das necessidades do setor produtivo,

já se encontra estruturado, na região, o embrião de um sistema de CT&I e uma significativa concentração de

cursos de nível superior.

Em relação ao aparato de CT&I distingue-se o Parque Tecnológico Agroindustrial do Oeste, criado em

1996, e sediado na cidade de Cascavel. Instituído com aportes de recursos do Governo do Estado e da Prefeitura

Municipal, é gerenciado pela Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico), da Prefeitura de Cascavel,

que conta com um Conselho Superior que articula representantes do município, dos empresários e da Universidade

Estadual do Oeste (Unioeste).

Entre suas atividades constam laboratório de diagnóstico animal e controle de alimentos; laboratório

de controle e desenvolvimento de produtos, de insumos e processos agroindustriais; incubadora tecnológica;

oficinas de apoio, bem como estruturas para promoção de cursos, capacitação, treinamento e para divulgação e

intercâmbio de tecnologias.

Outro órgão importante é o Instituto de Tecnologia em Automação e Informática (ITAI), entidade civil

sem fins lucrativos, criada em 1997 em parceria entre a Unioeste, a binacional Itaipu e outras entidades

públicas e privadas do município, da região e do Estado. O ITAI atua em atividades de pesquisa, desenvolvimento

e difusão de tecnologias na área de informática e gerencia uma incubadora empresarial, localizada no câmpus

da Unioeste, em Foz do Iguaçu.

5.1 SISTEMA DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
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Ao lado dessas entidades, e com papel igualmente importante de apoio tecnológico, alinham-se

outras instituições, como a Companhia de Desenvolvimento de Cascavel (Codevel); Associação do Pequeno

Agricultor de Cascavel (Apac); Associação de Micro e Pequenas Empresas de Cascavel (Amic); Fundação da

Unicentro (FAU); Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Toledo (Funtec); Fundação para o

Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Marechal Cândido Rondon (Fundemarc).

Paralelamente a essa estrutura, o ensino superior tem apresentado expressiva expansão. O Oeste

contava, em 2001, com 19 instituições de ensino distribuídas em 12 dos seus municípios – 3 universidades, 14

faculdades, 1 faculdade integrada e 1 centro de educação tecnológica (tabela 5.1 e quadro A.5.1). Das 19

instituições, duas são federais (Cefet e UFPR), uma estadual com câmpus em vários municípios da região, e as

demais são privadas.

Esse conjunto oferta em torno de 150 cursos de graduação que abrangem as diversas áreas de

ensino e pesquisa (quadro A.5.2).

Na área de pós-graduação encontram-se em funcionamento quatro cursos, em nível de mestrado,

ofertados pela Unioeste nos municípios de Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Toledo (quadro 5.1).
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Uma condição fundamental para o desenvolvimento da CT&I é consolidar, nas instituições de ensino

superior, grupos de pesquisa articulados a programas e linhas de financiamento com entidades de mérito

reconhecido. Nesse sentido, segundo o banco de dados do CNPq relativo a 2002, dos 1.070 grupos de pesquisas

registrados no Estado do Paraná, 70 (6,5%) se localizam na mesorregião Oeste (quadro A.5.3). Vinculados aos

grupos de pesquisa do Estado, havia 6.463 pesquisadores, dos quais 525 (8,1%) estavam vinculados aos grupos

de pesquisa da região.

É importante citar, ainda, na linha de ensino profissionalizante, a Escola Agropecuária (Agrotec),

sediada em Cascavel, que realiza cursos, treinamentos e demonstrações práticas na área de cultivos experimentais,

estudos de agrostologia e manejo pecuário, e mantém unidade-modelo de pecuária leiteira e avicultura. Também

é responsável pela administração do Parque Ambiental de Cascavel e pela reprodução de espécies nativas em

viveiro próprio. Essa escola, em 2003, foi incorporada à Fundetec, reforçando o núcleo tecnológico do município.

Com base nesses indicativos, entende-se que o desenvolvimento da pesquisa e tecnologia na

mesorregião Oeste encontra-se ancorado, sobretudo, nas escolas de nível superior, sinalizando, porém, uma

inter-relação com parceiros públicos e privados, o que pode significar o embrião de um sistema local de CT&I,

com perspectivas de apoio e subsídios à base produtiva regional.

QUADRO 5.1 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, CURSOS E ÁREA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MESORREGIÃO OESTE - PARANÁ - 2000

INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO CURSO ÁREA

Unioeste Marechal Cândido Rondon Agronomia Agronomia

Unioeste Toledo Desenvolvimento Regional e Agronegócio Planejamento Urbano e Regional

Unioeste Cascavel Engenharia Agrícola Engenharia Agrícola

Unioeste Cascavel Letras-Linguagem e Sociedade Letras

FONTE: MEC/CAPES
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5.2.1 Sistema Rodoviário

O sistema viário, construído a partir dos anos 50 na mesorregião Oeste, vem gradativamente se

ampliando e conta com uma significativa malha de rodovias e um ramal ferroviário que cumpre funções de

integração regional, com expressiva circulação de mercadorias, e de importante rota de turismo nacional e

internacional (mapa 5.1).

Seu eixo viário principal, a BR-277, corta o Paraná no sentido leste-oeste, ligando o litoral e o Porto

de Paranaguá a Foz do Iguaçu, passando por Curitiba, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Cascavel. Em outra

direção, 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, portanto,

parte integrante da Rodovia Transversal Panamericana, possibilitando a esses países acesso a portos brasileiros

no Atlântico (PARANÁ. Secretaria de Estado dos Transportes, 2003).

Construída em etapas, a BR-277 foi inaugurada em toda a sua extensão em março de 1969, sendo

o principal eixo comercial e turístico do Paraná. Atualmente encontra-se incluída no programa de transferência

da operação à iniciativa privada, via sistema de concessão. A parcela da rodovia que está inserida na mesorregião

abriga aproximadamente 230 quilômetros. Além da rodovia principal, fazem parte da concessão 71,8 km de

rodovias de acesso, na sua totalidade pertencentes à mesorregião (RODOVIA DAS CATARATAS S/A, 2003).

Dentro do território da mesorregião, convergem para a BR-277, em Cascavel, mais duas rodovias

federais: a BR-467, proveniente de Toledo, com aproximadamente 46 km, e a BR-369, vinda de Campo Mourão.

A segunda também integra o sistema concessionado, possuindo na totalidade 170 km de extensão, sendo

aproximadamente 65 km até o Rio Piquiri, que delineia os limites ao norte da mesorregião (VIAPAR, 2003).

5.2 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
E AEROPORTOS
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Ainda como rodovias federais, a mesorregião apresenta um pequeno trecho da BR-272, de Guaíra a

Umuarama, e dois trechos descontínuos da BR-163, sendo um deles de Toledo a Guaíra, que segue para o Mato

Grosso do Sul, e outro de Cascavel até o limite da mesorregião no Rio Iguaçu, em Barracão, tendo sua continuidade

no Estado de Santa Catarina.

De modo geral observa-se que a qualidade das rodovias vem permitindo condições satisfatórias de

tráfego, asseguradas principalmente pelos compromissos das empresas concessionárias. No entanto, já se

configuram trechos críticos e que requerem atenção especial. Nesse sentido, vale particularizar o trecho da BR-

467 que liga Toledo a Cascavel, pressionado pela grande concentração de fluxos da porção oeste da mesorregião.

As obras de sua duplicação e restauração já tiveram início, o que representará um fator reestruturante nas

relações intermunicipais e na economia regional. Contudo, é particularmente elevado o ônus do pedágio,

representando um custo adicional que em alguns casos tende a se configurar em fator de desvantagem regional.

As rodovias federais são complementadas por uma extensa malha de estradas estaduais e de ligações

secundárias, cuja manutenção também garante razoáveis condições de trafegabilidade. De modo geral as sedes

municipais têm seu acesso por meio das rodovias federais e estaduais, excetuando-se municípios que dependem

de ligações secundárias.

Cabe notar que a distribuição do sistema viário e seu adensamento está diretamente associada ao

atendimento de áreas que concentram maior volume de produção. Constata-se esse desequilíbrio ao sul da

mesorregião, onde predominam produtores tradicionais com menor oferta de produção e visível carência em

termos de rodovias.

5.2.2 Sistema Ferroviário

A mesorregião Oeste conta, em seu território, com um trecho da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

(Ferroeste), que liga Cascavel a Guarapuava, com 248 km em sua extensão total, construída pela empresa de

economia mista de mesmo nome – da qual o governo do Estado é o maior acionista. As operações dessa linha tiveram

início em 1996. Esta obra possibilitou a integração do oeste com o Porto de Paranaguá, propiciando uma importante
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alternativa de transporte de cargas, embora a trafegabilidade ao longo do percurso apresente restrições que

impedem sua utilização como opção preferencial. Desde 1997, essa linha encontra-se sob a responsabilidade

do consórcio Ferrovia Paraná S/A Ferropar.

É importante observar que áreas de produção agrícola intensiva dependem do transporte de cargas a

granel, de baixo valor específico e grandes volumes, a exemplo de grãos, calcáreo e outros similares, o que torna

a ferrovia a modalidade economicamente mais eficiente.

Dentro das condições atuais sua utilização apresenta-se limitada, ainda que crescente particularmente

na movimentação da soja em grão. No ano de 2002 as mercadorias transportadas que mais se destacaram

foram a soja em grão (983.872 t), farelo de soja (86.506 t), óleo de soja (13.804 t), milho (122.217 t) cimento

(132.362 t), adubos e fertilizantes (196.735 t) – FERROESTE, 2003.

A consolidação do transporte ferroviário para essa mesorregião depende fundamentalmente de

investimentos na modernização da malha, em seus trechos mais antigos, para potencializar seu uso com

trafegabilidade segura até o Porto de Paranaguá.

Também é estrategicamente importante a expansão da malha ferroviária, já contemplada em projeto,

em trecho que liga o Oeste Paranaense ao Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraguai e norte da Argentina,

mediante a construção de dois ramais, a partir de Cascavel: um para Foz do Iguaçu e outro para Guaíra, ambos

com 171 km de extensão. A implantação desses segmentos permitiria não só o aumento do poder de competição

de diversos setores econômicos do Estado do Paraná, especialmente aqueles voltados para a exportação, como o

fortalecimento da integração regional em relação ao Mercosul.

5.2.3 Sistema Hidroviário

A hidrovia do Rio Paraná, de responsabilidade da Administração da Hidrovia do Rio Paraná (Ahrana),

com extensão navegável da ordem de 1.020 km, estende-se desde a Usina Hidrelétrica de Itaipu, no município

de Foz do Iguaçu, até São Simão (GO) e Iturama (MG). O trecho inserido na mesorregião está situado entre a
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usina hidroelétrica de Itaipu e a entrada do Canal de Navegação, sob a Ponte Rodoviária de Guaíra (Ayrton

Senna), e apresenta uma extensão de 170 km com profundidades que variam entre 10 m e 180 m (BRASIL.

Ministério dos Transportes, 2002).

A partir de 1998, com a conclusão das obras da eclusa de Jupiá, no rio Paraná, logo abaixo da foz do

rio Tietê, a hidrovia alcançou as águas desse rio, totalizando 2.400 km em trecho navegável, aí incluídas as vias

secundárias alimentadoras, consistindo uma ligação fluvial com o Mercosul, transformando-se na hidrovia Tietê-

Paraná (RODRIGUES, 1998).

O maior obstáculo para a conclusão de uma via fluvial ininterrupta, navegável de São Paulo até

Buenos Aires, é o desnível de 130 metros, junto à represa de Itaipu, que ainda não conta com sistema de eclusas.

Da perspectiva regional, essa hidrovia tem participação reduzida no volume de mercadorias que saem

da região.

5.2.4 Sistema Aeroportuário

A presença de um aeroporto de porte internacional no município de Foz do Iguaçu confere à

mesorregião Oeste uma condição privilegiada. Ao lado de vantagens de ampla e moderna conexão, é fator que

viabiliza um expressivo e crescente fluxo turístico, traduzindo-se, sem dúvida, em um suporte diferenciado para

a economia regional.

O sistema aeroportuário da região inclui ainda aeroportos públicos em Cascavel, Guaíra, Marechal

Cândido Rondon, Medianeira, Palotina e São Miguel do Iguaçu, e aeroportos privados em Santa Terezinha de

Itaipu, Palotina, Vera Cruz do Oeste e Foz do Iguaçu. Essa distribuição garante uma abrangente oferta de linhas

regulares (AMOP, 2000).
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A mesorregião Oeste destaca-se por uma expressiva dinâmica que tem se mostrado capaz de

contrabalançar as fortes tendências de concentração econômica e populacional do Estado rumo à Região Metropolitana

de Curitiba. Embora convivendo com intensos fluxos migratórios marcados por trocas intra e inter-regionais, bem

como interestaduais, refletindo em especial o movimento de saídas rurais, sustenta um ritmo de crescimento que

contribui para um maior equilíbrio regional do Estado.

Tais condições são visíveis sobretudo na capacidade de crescimento econômico e populacional que,

embora concentrado em três maiores centros – Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo –, conta com o suporte de uma

expressiva rede de cidades, fortalecida pela tendência de conformação de dois eixos mais dinâmicos e de importante

aglomeração urbana em área de fronteira internacional. Centros menores se integram à dinâmica dos pólos

apresentando altas taxas de crescimento populacional, caracterizando-se como sua continuidade ou extensão, a

exemplo de Cascavel /Toledo, Cascavel/Santa Teresa do Oeste/Cafelândia, Foz do Iguaçu/Santa Terezinha de Itaipu

e, ainda, Foz do Iguaçú/Ciudad del Este/Puerto Iguazu. Essa característica que vem formatando os espaços

concentradores nacionais e regionais impõe uma atenção particular dos gestores para administrar os inúmeros e

complexos processos decorrentes de relações intermunicipais, realizadas cotidianamente pela população para

atender suas necessidades de trabalho, estudo e outras demandas, dissociadas do município de moradia. É o

desafio de equacionar as relações entre pólo e municípios periféricos ou dormitórios, com proporções bem mais

abrangentes quando se considera a condição de referência para serviços de maior complexidade exercida pelos

pólos, demandando formas inovadoras de articulação intermunicipal.

A mesorregião Oeste oferece referências bastante significativas quanto à possibilidade de avanços

sociais, mas também expõe o grau de desafio ainda presente para elevar o patamar social da maioria de seus

municípios. Desponta concentrando 11 dos 23 municípios nas melhores posições do Estado em termos de Índices

de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, localizados, principalmente, na porção oeste da mesorregião.

Corroborando esse perfil, situa-se entre as mesorregiões paranaenses com menor taxa de pobreza.
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Em ampla disparidade em relação às melhores posições regionais do IDH-M, encontram-se muitos

municípios, dos quais 16 em posições diametralmente opostas, dispersos na extensão leste e sul da mesorregião.

A persistência dessas disparidades é de certo modo incompatível com o fato de que, em grande

medida, as possibilidades de sua correção com conseqüentes ganhos no IDH-M estão fortemente associadas a

investimentos do poder público em áreas tradicionais de saúde e educação, ambas dispondo de recursos e

estruturas que tendem para atendimento universalizado.

Também podem ser assumidas como favoráveis as condições regionais de trabalho e emprego,

indiscutivelmente o fator que exerce maior influência na qualidade de vida. Ao lado da grande dimensão e forte

pressão a que se encontra sujeito, o mercado de trabalho regional vem apresentando significativa expansão do

emprego formal – com taxa no período 1996-2001 bem superior à média estadual e brasileira – e, o que é

bastante significativo, com ocorrência generalizada em pequenos, médios e grandes municípios. Contribuem,

ainda, nesse sentido as condições edafo-climáticas excepcionais e os efeitos indiretos proporcionados por uma

moderna base produtiva agropecuária que tem sido capaz de compatibilizar uma agricultura pautada em mão-

de-obra familiar a um alto desempenho produtivo. Essa mesorregião ocupa a primeira posição no ranking

estadual de vários dos principais produtos da pauta paranaense, a exemplo de soja, milho, aves, suínos e leite.

Comandada pelo desenvolvimento sobretudo do agronegócio cooperativado, vem sustentando ganhos

crescentes frente à economia estadual em atividades do setor primário. Ainda que abrigue importantes segmentos

da agroindústria, as possibilidades de expansão e crescimento nessa direção vêm se alterando no sentido de uma

mudança qualitativa no padrão de industrialização, que passa da fase do processamento agroindustrial simples a

padrões complexos da indústria de alimentos voltada para elaboradas formas de consumo final. Avançar nessa

direção é o desafio que se coloca para o desenvolvimento do agronegócio regional, requerendo volumes de

investimentos substancialmente elevados e intenso processo de inovações, introduzindo novos fatores de

competitividade locacional que não apenas os ligados à proximidade da matéria-prima.
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Outro indicativo em termos de economia urbana se expressa em ganhos limitados em atividades de

comércio e particularmente em serviços, setor que tende a refletir as modernas condições da dinâmica produtiva geral.

Por outro lado, são esses os setores que, organizados formal ou informalmente, têm apresentado

maior capacidade de geração de novos postos de trabalho.

Tais considerações, colocadas no sentido de problematizar as tendências presentes, não anulam a

posição excepcional da mesorregião Oeste em relação ao grau de potencialidade e vantagens regionais. E nesse

sentido, a par de uma estrutura produtiva que já atingiu patamares de elevada complexidade e, portanto, em

condições de reunir importantes forças internas na articulação de interesses privados, há fatores de ordem ímpar

a serem apropriados na perspectiva inovadora de desenvolvimento regional, a começar pelo Parque Nacional do

Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, o reservatório da Usina de Itaipu, que podem ser entendidos como megaatributos

no âmbito da política nacional e internacional de meio ambiente e turismo que, além do mais, têm sua atratividade

viabilizada pela existência de um aeroporto de porte internacional e um extraordinário parque hoteleiro; um

aparato de Ciência, Tecnologia e Inovação que pode ser facilmente articulado em apoio às intervenções

governamentais comprometidas com a inclusão social; adicionalmente, um expressivo conjunto de prefeituras,

que se diferenciam pela disponibilidade de uma fonte de receita extraordinária constituída pelos recursos de

royalties de Itaipu e que abrem oportunidades inigualáveis para a exploração de uma ampla gama de experiências

inovadoras de avanços na gestão local que podem representar, para outros municípios desta e de outras regiões,

modelos a serem replicados.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
E TERRAS INDÍGENAS

Mapa 1.3

20000 20000 40000 m0

Áreas urbanas

Unidades de conservação

APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná

Reserva Biológica São Camilo

ARIE da Cabeça do Cachorro

RPPNs

Fazenda Campo Alto

Terras Indígenas

Parque Estadual Rio Guarani

Parque Nacional de Ilha Grande

Parque Nacional do Iguaçu

FONTE: SEMA/IAP (2003)
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

FOZ DO
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DECLIVIDADE
Mapa 1.4

Áreas urbanas

0 a 10

20 a 45

Classes de Declividade (%)

10 a 20

> 45
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FONTE: IPARDES (1995)
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USO POTENCIAL
Mapa 1.5

20000 20000 40000 m0

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%.

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

Áreas urbanas

1a
1a+2e

2e

2e+1a

2e+4i

2ef

2f

3e+4i

4h

4i

4i+2e

4i+2h FONTE: IPARDES (1995)
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HIDROGRAFIA
Mapa 1.6
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FONTE: IPARDES (1995)
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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

Mesorregião
Oeste Paranaense

Mesorregião
Oeste Paranaense

TAXAS MÉDIAS GEOMÉTRICAS DE
CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO

1991-2000

Mapa 2.1
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Obs.: As referências de corte foram
média aritmética dos índices
municipais (22,3%), média +
1DP e média -1DP.

>= 29
Em %

>= 22,3 e < 29

>= 15,7 e < 22,3

< 15,7

Mesorregião
Oeste Paranaense

Mesorregião
Oeste Paranaense

ÍNDICE DE IDOSOS
2000

Mapa 2.2

FONTE: IBGE - Censo Demográfico
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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REDE DE CIDADES
2000

Mapa 2.3

>= 100 mil 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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Mapa 2.4
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 (2003)
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.
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NÚMERO MÉDIO DE SÉRIES CONCLUÍDAS PELA
POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE

2000

FONTE: MEC/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 2.5
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FONTE: PNUD (2003)
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES.

Obs.: As referências de corte foram
média aritmética dos coeficientes
municipais (21,2 ), média +
1DP e média -1DP.

‰

>= 27,8
Óbitos de <1ano por mil nascidos vivos

>= 21,2 a < 27,8

>= 14,6 a < 21,2

< 14,6

Mesorregião
Oeste Paranaense

Mesorregião
Oeste Paranaense

COEFICIENTE DE
MORTALIDADE INFANTIL

2000

Mapa 2.6
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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 2.7

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
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DOMICÍLIOS RURAIS COM
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

2000

Mapa 2.8

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO1 COLETA DE LIXO1

Obs.: 19,49% é a proporção de
domicílios rurais no Paraná
abastecidos por rede geral
de água.

>= 50,00
Em %

>= 19,49 a < 50,00

>= 9,75 a < 19,49

< 9,75

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.
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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.

soja >= 60%
Valor da produção (%)

milho >= 36%

mandioca >= 28%

algodão >= 30%

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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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
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INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA,
PORTOS E AEROPORTOS

2003

Mapa 5.1

Município com mais de 70.000 habitantes

Rodovia de Pista Dupla Pavimentada
Rodovia em Duplicação
Rodovia Pavimentada
Rodovia não Pavimentada
Rodovia em Pavimentação
Rodovia Municipal Pavimentada
Rodovia Municipal não Pavimentada
Ferrovias

Aeroporto Internacional

Aeroporto Público Pavimentado

116 405

Federal Estadual Transitória

Porto Marítimo

Porto Fluvial

Praça de Pedágio Rio

RepresaBalsa/Ferry Boat

Ponte

272

0 9 18 27 36 45 km

FONTE: SETR
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