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ESTUDOS E PESQUISAS DESENVOLVIDOS

PELO IPARDES, POR ANO DE PUBLICAÇÃO

2006

1 Catálogo das inovações tecnológicas desenvolvidas pela agricultura familiar do Paraná. 72 p.

2 Arranjos produtivos locais do Estado do Paraná: identificação, caracterização e construção de

tipologia. 152 p.

3 Referências ambientais e socioeconômicas para uso do território do Estado do Paraná: uma

contribuição ao zoneamento ecológico-econômico – ZEE. 2. ed. rev. 106 p.

4 Censo industrial do arranjo produtivo local de confecções de bonés de Apucarana no Estado do

Paraná. 125 p.

5 Os vários Paranás: linhas de ação para as dimensões econômica, social e institucional: subsídios

à politica de desenvolvimento regional. 42 p.

5 Arranjo produtivo local de instrumentos, equipamentos e aparelhos médico-odonto-hospitalares

da Microrregião de Curitiba: estudo de caso. 57 p

7 Arranjo produtivo local de software de Londrina: estudo de caso. 73 p.

8 Arranjo produtivo local de confecção do Município de Maringá: estudo de caso. 31 p.

9 Arranjo produtivo local de software de Maringá: estudo de caso. 46 p.

10 Arranjo produtivo local de malhas, do Município de Imbituva: estudo de caso. 58 p.

11 Arranjo produtivo local de moda bebê de Terra Roxa: estudo de caso. 33 p.

12 Arranjo produtivo local de louças e porcelanas de Campo Largo: estudo de caso. 30 p.

13 APL de produção de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de

produtos animais: estudo de caso. 36 p.

14 Arranjo produtivo local de metais sanitários de Loanda e região: estudo de caso. 56 p.

15 Caracterização estrutural do APL de móveis do Sudoeste do Paraná: estudo de caso. 27 p.

16 aracterização estrutural do APL de madeira e móveis de Rio Negro: estudo de caso. 65 p.

17 Os vários Paranás: identificação de espacialidades socioeconômico-institucionais como subsídio

a políticas de desenvolvimento regional. 90 p.

18 Censo industrial do arranjo produtivo local da madeira de União da Vitória (PR) e Porto União

(SC). 106 p.

19 Arranjo produtivo local de móveis de metal e sistemas de armazenagem e logística de Ponta

Grossa: estudo de caso. 69 p.
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20 Arranjo produtivo local de software de Pato Branco, Dois Vizinhos e Região Sudoeste: estudo de

caso. 30 p.

21 Arranjo produtivo local de bonés de Apucarana: nota técnica. 30 p.

22 Arranjo produtivo local de madeira e esquadrias de Porto União da Vitória: nota técnica. 26 p.

23 Arranjo produtivo local de mandioca da região de Paranavaí-Loanda: nota técnica. 40p.

24 Arranjo produtivo local de móveis de Arapongas: nota técnica. 25 p.

25 Arranjo produtivo local do vestuário de Cianorte: nota técnica. 29 p.

26 Arranjo produtivo local de confecções do Sudoeste: estudo de caso. 24 p.

27 Avaliação final de impacto socioeconômico da atividade comunidades rurais pobres. 138 p.

28 Avaliação final de impacto socioeconômico da atividade vilas rurais. 78 p.

29 Avaliação final de impacto socioeconômico do subcomponente manejo e conservação dos

recursos naturais - fase I. 78 p.

30 Modernização da agricultura familiar: avaliação final de impacto socioeconômico - implantação da

cultura da uva fina de mesa no município de Uraí. 31 p.

31 Modernização da agricultura familiar: avaliação final de impacto socioeconômico - implantação da

unidade de processamento de frutas e olerícolas no município de Pato Branco e implantação da

cultura do café no município de Santo Antonio do Paraíso. 14 p.

32 Modernização da agricultura familiar: avaliação final de impacto socioeconômico - processamento

de leite nos municípios de Jacarezinho e Mangueirinha. 51 p.

33 Modernização da agricultura familiar: avaliação final de impacto socioeconômico - intensificação

da produção de leite em Coronel Vivida, Itapejara do Oeste e Nova Santa Rosa. 51 p.

34 Modernização da agricultura familiar: avaliação final de impacto socioeconômico - processamento

e armazenamento de acerola no município de Pérola. 27 p.

35 Modernização da agricultura familiar: avaliação final de impacto socioeconômico - implantação de

packing-house de pequeno porte para beneficiamento de citros nos municípios Nova América da

Colina e Altônia. 67 p.

36 Modernização da agricultura familiar: avaliação final de impacto socioeconômico - implantação da

unidade de beneficiamento de café no município de Pitangueiras. 40 p.

2005

1 Indicadores intrametropolitanos 2000: diferenças sócioespaciais na Região Metropolitana de

Curitiba. 1 CD-ROM

2 Identificação, caracterização, construção de tipologia e apoio na formulação de políticas para os

arranjos produtivos locais (APLS) do Estado do Paraná: etapa 1 – Identificação, mapeamento e

construção de tipologia das aglomerações produtivas. 44 p.
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3 Identificação, caracterização, construção de tipologia e apoio na formulação de políticas para os

arranjos produtivos locais (APLS) do Estado do Paraná: etapa 2 – Pré-seleção das aglomerações

produtivas e mapeamento dos ativos institucionais e das ocupações de perfil técnico-científico.  49 p.

4 Identificação, caracterização, construção de tipologia e apoio na formulação de políticas para os

arranjos produtivos locais (APLS) do Estado do Paraná: etapa 2 – Pré-seleção das aglomerações

produtivas e mapeamento dos ativos institucionais e das ocupações de perfil técnico-científico.  49 p.

5 Inovação tecnológica no setor serviços do Paraná: subsídios para uma política pública. 128 p.

6 Inovação tecnológica no setor serviços do Paraná: subsídios para uma política pública: sumário

executivo. 32 p.

7 Tecnologias adequadas em equipamentos e serviços de saúde para escalas regionalmente

diferenciadas: plano diretor para a expansão do sistema Cartão Nacional de Saúde no Estado do

Paraná. 143 p.

8 Tecnologias adequadas em equipamentos e serviços de saúde para escalas regionalmente

diferenciadas: plano diretor para a expansão do sistema Cartão Nacional de Saúde no Estado do

Paraná: sumário executivo. 19 p.

9 Tecnologias adequadas em equipamentos e serviços de saúde para escalas regionalmente diferen-

ciadas: referências para a rediscussão da regionalização em saúde no Estado do Paraná. 189 p.

10 Tecnologias adequadas em equipamentos e serviços de saúde para escalas regionalmente

diferenciadas: referências para a rediscussão da regionalização em saúde no Estado do Paraná:

sumário executivo. 10 p.

11 Identificação de gargalos tecnológico na agroindústria paranaense: subsídios para uma política

pública. 126 p.

12 Identificação de gargalos tecnológico na agroindústria paranaense: subsídios para uma política

pública: sumário executivo. 24 p.

13 Resultados do Workshop Identificação de Gargalos Tecnológicos na Agroindústria Paranaense,

2004, Curitiba. 129 p.

14 Desenvolvimento local e estratégias familiares em vilas rurais: resultados da etapa de

prospecção. 75 p.+1 CD-ROM.

15 Arranjo automotivo da Região Metropolitana Sul-Curitiba no Estado do Paraná. 202 p.

16 Desenvolvimento local e estratégias familiares em vilas rurais selecionadas: resultados da

pesquisa de campo: relatório final. 157 p.

17 Identificação de gargalos tecnológicos da agricultura familiar: subsídios e diretrizes para uma

política pública: relatório 1 – Levantamento das demandas tecnológicas e sugestões de diretrizes

de políticas públicas. 355 p.

18 Identificação de gargalos tecnológicos da agricultura familiar: subsídios e diretrizes para uma

política pública: levantamento das oportunidades das demandas tecnológicas e sugestões de

ditrizes de políticas públicas – sumário executivo. 43 p.
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19 Identificação de gargalos tecnológicos da agricultura familiar: subsídios e diretrizes para uma

política pública: relatório 2 – Identificação das inovações tecnológicas desenvolvidas pela

agricultura familiar. 107 p.

20 Identificação de gargalos tecnológicos da agricultura familiar: subsídios e diretrizes para uma

política pública: relatório 3 – O processo de inovação tecnológica na indústria de máquinas e

equipamentos agrícolas do Paraná. 58 p.

21 Referências ambientais e socieconômicas para o uso do território do Estado do Paraná: uma

contribuição ao zoneamento ecológico-econômico – ZEE. 158 p.

22 Os vários Paranás: estudos socioeconômico-institucionais como subsídios aos planos de

desenvolvimento regional. 305 p.

2004

1 Arranjo produtivo local do vestuário da Região de Umuarama-Cianorte no Estado do Paraná. 75p.

2 Atlas das necessidades habitacionais no Paraná. 76 p.

3 Projeto Governança Urbana: um estudo sobre Conselhos Municipais da RMC. 34 p.

4 Leituras regionais: mesorregiões geográficas paranaenses: sumário executivo. 32 p. + 1 CD-

ROM. CD-ROM contém o texto integral dos diagnósticos de cada uma das 10 mesorregiões

geográficas do Paraná.

5 Arranjo produtivo da mandioca da região de Paranavaí-Loanda no Estado do Paraná. 95 p.

6 Atlas das necessidades habitacionais no Paraná: regiões metropolitanas. 155 p.

2003

1 Indicadores e mapas temáticos para o planejamento urbano e regional: Paraná 2003. 1 CD-ROM.

2 Paraná: diagnóstico social e econômico: sumário executivo. 29 p. + 1 CD-ROM. CD-ROM contém

o texto integral do diagnóstico.

3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M 2000: anotações sobre o desempenho do

Paraná. 41 p.

4. Modernização da agricultura familiar: avaliação de impacto socioeconômico do processamento de

leite nos municípios de Jacarezinho e Mangueirinha. 64 p.

5. Modernização da agricultura familiar: avaliação de impacto socioeconômico do processamento de

frutas e olerícolas no município de Pato Branco. 43 p.

6. Modernização da agricultura familiar: avaliação de impacto socioeconômico da   intensificação da

produção de leite em Coronel Vivida, Itapejara do Oeste e Nova Santa Rosa. 69 p.

7. Arranjos produtivos locais e o novo padrão de especialização regional da indústria paranaense na

década de 90. 95 p.
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8. Famílias pobres no Paraná. 55 p.

9. Tipologia dos municípios paranaenses segundo indicadores socieconômicos e demográficos.

92p.

10. Municípios lindeiros do Rio Xambrê: presente e futuro. 50 p.

11. Avaliação da sustentabilidade socioeconômica do município de Figueira. 69 p.

12. Caracterização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural: análise comparada 2000-

2002. 21 p.

13. Vale do Ribeira: referências da dinâmica regional. 21 p.

2002

1 Comunidades rurais pobres: avaliação de impacto socioeconômico – 1.ª etapa. 245 p.

2 Comunidades rurais pobres: avaliação de impacto socioeconômico – 1.ª etapa: relatório síntese. 50 p.

3 Indicadores e mapas temáticos para o planejamento urbano e regional: Paraná 2002. 1 CD-ROM.

4 Crescimento, reestruturação e competitividade industrial no Paraná - 1985-2000. 84 p.

5 Indicadores e mapas temáticos para o planejamento urbano e regional: Paraná 2002. Ed. rev. e

ampl. 1 CD-ROM.

6 Crescimento, reestruturação e competitividade industrial no Paraná - 1985-2000. 1 CD-ROM.

7 A integração comercial da indústria paranaense nos anos noventa. 29 p.

8 Análise da competitividade da cadeia agroindustrial da carne bovina no Estado do Paraná. 255 p.

9 Análise da competitividade da cadeia agroindustrial da carne bovina no Estado do Paraná:

sumário executivo. 82 p.

10 Análise da competitividade da cadeia agroindustrial de carne de frango no Estado do Paraná.

Curitiba: 230 p.

11 Análise da competitividade da cadeia agroindustrial de carne de frango no Estado do Paraná:

sumário executivo. 86 p.

12 Análise da competitividade da cadeia agroindustrial da carne suína no Estado do Paraná. 239 p.

13 Análise da competitividade da cadeia agroindustrial da carne suína no Estado do Paraná: sumário

executivo. 54 p.

14 Modernização da agricultura familiar: avaliação de impacto socioeconômico da implantação de

unidade de armazenagem/frigorificação e de produção de polpa da acerola madura no município

de Pérola. 40 p.

15 Modernização da agricultura familiar: avaliação de impacto socioeconômico da implantação da

cultura de uva fina de mesa no município de Uraí. 37 p.
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16 Modernização da agricultura familiar: avaliação de impacto socioeconômico de uma unidade de

beneficiamento de café e da implantação de lavouras de café no sistema adensado nos

municípios de Pitangueiras e Santo Antônio do Paraíso. 72 p.

17 Modernização da agricultura familiar: avaliação de impacto socioeconômico da implantação de

paking house de pequeno porte para beneficiamento de citros nos municípios de Nova América

da Colina e Altônia. 81 p.

18. Avaliação socioeconômica e regional da previdência social rural na Região Sul: relatório final. 97 p.

2001

1 Caracterização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural do Paraná: síntese dos

principais resultados da pesquisa de campo. 27 p.

2 Zoneamento da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. 150 p.

3 Zoneamento da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. 1 CD-ROM.

4 Zoneamento da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. Conjunto com sete mapas.

5 Avaliação de impacto socioeconômico do subcomponente manejo e conservação dos recursos

naturais – 1.ª fase. 2 v.

6 Avaliação de impacto socioeconômico do subcomponente manejo e conservação dos recursos

naturais – 1.ª fase: síntese estadual. 25 p.

7 Avaliação de impacto socioeconômico das comunidades rurais pobres : caracterização

socioeconômica das comunidades. 98 p.

2000

1 Indicadores e mapas temáticos para o planejamento regional. 223 p.

2 Paraná – projeção das populações municipais por sexo e idade 2000 a 2010. 69 p.

3 Avaliação da atividade Vilas Rurais: síntese estadual e macrorregional. 78 p.

4 Redes urbanas regionais: Sul. 206 p.

1999

1 Paraná – projeções de população por sexo e idade 1991-2020. 40 p.

2 Avaliação socioeconômica e regional da previdência social rural – Região Sul: síntese dos

resultados. 16 p.

3 Panorama, tendências e competitividade das indústrias de alimentos e de bebidas no Paraná. 67p.

4 Panorama, tendências e competitividade das indústrias de alimentos e de bebidas no Paraná:

resumo executivo . 26 p.
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1997

1 Perfil do setor de informática em Curitiba 95/96. 21 p.

2 ENCONTRO PARA AVALIAÇÃO DA HABITAT II, 1997, Curitiba. Resultados. 55 p.

3 Perguntas e respostas sobre a Agenda 21: um instrumento de planejamento e ação para

municípios. 31 p.

4 PIB do Paraná 1980-95. 28 p.

5 Mapa da pobreza do Paraná. 231 p.

6 Dinâmica demográfica da Região Sul: anos 70 e 80. 180 p.

7 Sistema de referência de dados: guia de instalação. 1 disquete 3 ½".

8 Competitividade e produtividade das algodoeiras e das fiações no Sul-Sudeste do Brasil. 68 p.

1996

1 Indicadores analíticos para investimentos públicos: metodologia, uso e informações. 2

disquetes 3½".

2 Sistema de Referência de Dados - SRD: concepção e operacionalização na Base Pública do

Estado. 36 p.

3 Participação dos municípios paranaenses na economia do Estado - 1990-93. 51 p.

4 Guia para obtenção de documentos e serviços públicos. 58 p.

5 Paraná: comércio exterior - exportações 1995. 23 p.

6 Avaliação do empenho dos municípios em suas competências no ensino de 1º grau. 2

disquetes 3 ½".

7 Avaliação do empenho dos municípios em suas competências no ensino de 1º grau: campos.dbf.

1 disquete 3 ½".

8 Avaliação do impacto da municipalização do ensino fundamental no Estado do Paraná. 163 p.

9 Sistema da Base de Dados do Estado: ambiente UNIX. 144 p.

10 Perfil do Paraná. 98 p.

1995

1 Metodologia da pesquisa de preços e de materiais de construção e salários da mão-de-obra da

Região Metropolitana de Curitiba. 59 p.

2 Diagnóstico ambiental da APA de Guaraqueçaba. 166p.+11 cartas. Versão revista do trabalho

Macrozoneamento da APA de Guaraqueçaba, de 1990.
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3 Estudo da competitividade do feijão do Sul do Brasil. 71 p.

4 Estudo da competitividade do algodão do centro-sul brasileiro. 127 p.

5 Sistema de referência de dados. 1 disquete 3 ½".

6 Escala de prioridades para investimentos em desenvolvimento urbano. 61 p.

3 Indicadores analíticos para investimentos públicos: dados, informações e tabelas. 1 disquete 3½".

8 Escala de prioridades para investimentos em desenvolvimento urbano. 2 disquetes 3 ½".

9 Indicadores analíticos para investimentos públicos: metodologia, uso e informações. 1 disquete 3 ½".

10 Projeto Perfil dos Municípios: proposta metodológica. 40 p.

11 Produto interno bruto do Paraná 1980-94: nova metodologia : síntese. 31 p.

12 Agrupamento dos municípios paranaenses segundo variáveis sócio-econômicas: uma análise

estatística. 57 p.

13 Programa Paraná Rural: cartas temáticas de declividade, drenagem e uso potencial do solo do

Estado do Paraná. 64 cartas.

14 Paraná: comércio exterior - exportações 1994. 18 p.

15 ENCONTRO PARANAENSE PARA A HABITAT II: ASSENTAMENTOS HUMANOS PARA O

SÉCULO XXI: A CRIAÇÃO DE UM NOVO CENÁRIO, 1995, Curitiba. Resultados e

recomendações. 94 p.

16 Produto interno bruto do Paraná 1980-94: nova metodologia. 45 p.

1994

1 Paraná: comércio exterior - importações 1990-92. 14 p.

2 Paraná: comércio exterior - exportações 1993. 18 p.

3 Indicadores analíticos: Paraná. 281 p.

4 Política de reconversão: critérios e parâmetros para a formulação de um projeto de reconversão. 170p.

5 Gerência e administração de dados e informações: pesquisa técnica. 145 p.

6 Processo metodológico e operacional da Pesquisa de Locais de Compra - PLC para Curitiba. 145p.

7 Mercado de trabalho do setor agropecuário paranaense: metodologia para pesquisa sistemática

do nível de emprego na agropecuária. 112 p.

8 Cadastramento de moradores em áreas de risco da Região Metropolitana de Curitiba: PMA-03 do

PROSAM - Programa de Saneamento Ambiental. 3 v. Conteúdo: v.1.Caracterização

sócioeconômica - v.2.Dados quantitativos - v.3.Metodologia.

9 Pesquisa de emprego e desemprego na Região Metropolitana de Curitiba: plano amostral. 22 p.

10 A indústria de suínos no Brasil: um estudo sobre competitividade. 64 p.

11 Temas estratégicos para o Paraná. 98 p.
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12 Metrópole: Grande Curitiba: teoria e prática. 154 p.

13 Metodologia da pesquisa mensal de preços de referência para processos licitatórios pelo setor

público estadual. 69 p.

14 Séries retrospectivas do Paraná: dados históricos da indústria - 1940-80. 1 disquete 3 ½".

15 Análise dos gastos públicos municipais em educação. 50 p.

16 A dinâmica da ocupação agrícola do Estado do Paraná: 1975 a 1992. 93 p.

17 Competitividade da indústria paranaense: uma análise setorial. 65 p.

1993

1 MERCOSUL: informações sócio-econômicas. n.p.

2 Avaliação dos instrumentos de coleta e gestão de dados : módulo II: informações municipais. 78 p.

3 MERCOSUL: custos FOB e impacto das medidas tributárias na produção agropecuária e

agroindustrial. 22p.

4 Séries retrospectivas do Paraná: atlas histórico da indústria 1940-80. 124 p. + 5 transparências.

5 Séries retrospectivas do Paraná: dados históricos da indústria - 1940-80. 2 v.

6 Cobertura florestal e consumo de madeira, lenha e carvão nas microrregiões de Londrina,

Maringá e Paranavaí: subsídio para uma política florestal no Estado do Paraná. 44 p.

7 Paraná: desempenho macroeconômico. 8 p.

8 Paraná: comércio exterior - exportações 1992. 22p.

9 Avaliação da estratégia global do Paraná-Rural : Programa de Manejo e Conservação do Solo em

Microbacias Hidrográficas. 115 p.

10 Pesquisa de locais de compra para o município de Curitiba: plano de amostragem. 8 p.

11 Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA Brasil. 115 p.

12 Indicadores analíticos. 2 v. Conteúdo: v.1.Referencial urbano - v.2.Referencial rural.

13 Alternativas de agroindustrialização para a Cooperativa Mista do Vale do Ivaí - COPIVA. 97 p.

1992

1 Assentamentos rurais no Paraná. 260 p.

2 Situação social da população do Paraná nos anos 80. 78 p.

3 Indicadores analíticos: recurso de gestão e planejamento: metodologia e operacionalização. 84 p.

4 MERCOSUL: custos e incidência tributária na produção agropecuária e agroindustrial. 63 p.

5 Avaliação dos instrumentos de coleta e gestão de dados: módulo II. 114 p.
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6 Paraná: desempenho macroeconômico 1992. 8 p.

7 Projeto Integrado de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PRORURAL: avaliação do impacto

regional, 2.ª fase. 252 p.

1991

1 Experiências comunitárias versus programa das microunidades produtivas: um estudo

comparativo. 39 p.

2 Economia paranaense: desempenho recente e cenários de curto prazo. 26 p.

3 Serviços públicos e política de saúde: documento n.1: Saúde na perspectiva do município -

planejamento e execução. 79 p.

4 Diagnóstico físico-ambiental da Serra do Mar - área sul. 2 v. Conteúdo: v.1.Texto - v.2.Mapas.

5 O Paraná no MERCOSUL: análise preliminar de setores mais sensíveis. 69 p.

6 Análise do Projeto das Microunidades Produtivas (Projeto de Apoio às Iniciativas Informais). 108 p.

7 Estrutura e dinâmica do emprego no terciário paranaense. 167 p.

8 Formulação dos instrumentos de coleta e gestão de dados: fase 1 - módulo I. 51 p.

9 Serviços públicos e política de saúde: documento n.2: Recursos humanos em saúde no Paraná. 75 p.

10 Serviços públicos e política de saúde: documento n.3: Indicadores de saúde: mortalidade no

Paraná. 153 p.

11 Imagens estatísticas do Paraná 1990. 11 7p.

1990

1 Avaliação de impacto do Paraná Rural: Subprograma de Manejo e Conservação do Solo - 1.ª

fase. 7v. em 10. Conteúdo: v.1.Lista das tabelas com as informações da pesquisa de campo -

v.2.Apresentação e procedimentos metodológicos - v.3. Tabelas com informações sobre o perfil

sócio-econômico dos produtores pesquisados - v.4, t.1-3.Tabelas com informações sobre manejo

e conservação do solo entre os produtores pesquisados - v.5.Tabelas com informações sobre a

infra-estrutura de produção entre os produtores pesquisados - v.6, t.1-2.Tabela com informações

sobre a produção e comercialização entre os produtores pesquisados - v.7. Tabelas com

informações sobre as características dos familiares dos produtores pesquisados.

2 Macrozoneamento da APA de Guaraqueçaba. 2 v. Conteúdo: v.1.Texto - v.2.Mapas.

3 Mecânica de precisão no Paraná. 85 p.

4 Comercialização de alimentos no Paraná. 211 p.



11

1989

1 APA de Guaraqueçaba: caracterização sócio-econômica dos pescadores artesanais e pequenos
produtores rurais. 87 p.

2 Resultados eleitorais, Paraná 1945-82. 2.ed. 150 p.

3 Zoneamento do litoral paranaense. 175 p.

4 Projeção da população residente por situação de domicílio e sexo, segundo faixas etárias: 1981-
1990. 10 v. Listagens de computador.

5 Acordos Brasil/ Argentina: grupos de interesse e impactos no complexo trigo nacional. 97 p.

6 Experiências comunitárias de trabalho: estudo de alguns casos no Paraná. 202 p.

7 O Paraná reinventado: política e governo. 196 p.

8 Complexo de produção de proteína animal: documento síntese. 147 p.

1988

1 Estrutura salarial no mercado de trabalho urbano do Paraná 1981-85. 2 v. Conteúdo: v.1.Texto -
v.2.Listagem.

2 Evolução dos principais gêneros da indústria paranaense na década de setenta. 44 p.

3 Novos materiais industriais: subsídios para um programa paranaense. 126 p.

4 Produto interno bruto do Paraná 1970-87. 66 p.

5 Programas sociais na Região Metropolitana de Curitiba: demandas sociais e gastos públicos em
habitação, saneamento, saúde e educação. 122 p.

6 O setor eletrônico no Paraná. 62 p.

1987

1 Agroindustrialização e produção de alimentos. 131 p.

2 Algumas questões sobre abastecimento alimentar básico. 34 p.

3 Avaliação de experiências comunitárias no Paraná: relatório n.1. 2 v. Conteúdo: v.1.Texto -

v.2.Cadastro.

4 Avaliação de experiências comunitárias no Paraná: relatório n.3. 25 p.

5 Avaliação do alcance e limites da RAIS e lei 4923/65. 47 p.

6 Avaliação do programa de compras comunitárias. 89 p.

7 Caracterização sócio-econômica da Colônia Tomás Coelho. 56 p.

8 Cenários da economia paranaense 1987-91. 81 p.

9 Elementos para uma política de desenvolvimento urbano para o Paraná. 111 p.

10 Estrutura da economia paranaense segundo o enfoque de complexos industriais. 62 p.
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11 Medição do nível de vida da população de Curitiba em 1980. 198 p.

12 Modelo operacional de corredores de abastecimento alimentar - COABA: o caso de Curitiba. 2 v.

Conteúdo: v.1.Texto - v.2.Listagem.

13 Notas sobre emprego, pobreza e políticas sociais no Brasil: relatório n.2. 55 p.

14 O Paraná reinventado: política e governo. 286 p.

15 Produto interno bruto do Paraná 1970-85. 17 p.

16 Projeção da população dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba 1985 a 2010.

Listagens de computador.

17 Proposta de zoneamento para a região do litoral paranaense. 2 v. Conteúdo: v.1.Texto -

v.2.Mapas.

18 Resultados eleitorais no Paraná 1945-82. 173 p.

1986

1 Algumas características físicas e cobertura arbórea do Estado do Paraná. 17 p.

2 Articulação sócio-econômica e energética do Paraná. 36 p.

3 Avaliação da amostra para a pesquisa industrial mensal - produção física no Paraná. 90 p.

4 Biotecnologia no Paraná. 119 p.

5 Dinâmica do mercado de trabalho urbano no Paraná na década de 80. 70 p.

6 Estratégias técnico-econômicas à indústria de processamento de oleaginosas no Estado do

Paraná. 277 p.

7 Metodologia da projeção da população dos municípios do Paraná por situação de domicílio e

sexo, para 1990. 2 v. Conteúdo: v.1.Descrição - v.2.Documentação do processamento eletrônico.

8 Programa de Ação Municipal - PRAM: análise preliminar de situação. 105 p.

9 A sobrevivência da pequena produção e a oferta de alimentos no Paraná: uma análise integrada.

2 v. Conteúdo: v.1.Texto - v.2.Mapas.

1985

1 Abastecimento alimentar básico: formas e fontes de suprimento: resultados finais. 65 p.

2 Agroindústria e cooperativas no Paraná. 54 p.

3 Algumas considerações sobre a distribuição de renda e a política salarial no Brasil e Paraná. 42 p.

4 Caracterização da indústria agroalimentar no Paraná. 50 p.

5 Caracterização sócio-econômica do servidor público estadual da Região Metropolitana de

Curitiba. 2 v.
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6 Conseqüências sociais das transformações tecnológicas na agricultura do Paraná. 110 p.

7 Conseqüências sociais das transformações tecnológicas na agricultura do Paraná: texto síntese. 49 p.

8 Considerações sobre a situação nutricional da população de baixa renda de Curitiba. 73 p.

9 Cooperativas e agroindústrias: estratégia de desenvolvimento e reflexos estruturais. 46 p.

10 Cooperativas no Paraná: gestão e participação do quadro social. 55 p.

11 Diagnóstico do meio ambiente e recursos naturais do Paraná. 40 p.

12 Política de saúde e produção de medicamentos por laboratórios oficiais do Paraná. 103 p.

13 Principais equipamentos do sistema de comercialização varejista de alimentos em Curitiba:

descrição dos resultados da pesquisa. 103 p.

14 Produto interno bruto do Paraná 1970-84. 63 p.

15 Programa emergencial de emprego e alimentação para o Estado do Paraná. 130 p.

1984

1 Abastecimento alimentar básico: formas e fontes de suprimento: os supermercados da cidade de

Curitiba; tipificação, infra-estrutura e operação. 34 p.

2 Balanço do mercado de trabalho de Foz do Iguaçu: relatório II. 25 p.

3 Cadeia voluntária para áreas urbanas de baixa renda: um instrumento para a distribuição

subsidiada de alimentos. 38 p.

4 A compra de alimentos em Curitiba pela população de baixa renda. 56 p.

5 Emprego urgente. 75 p.

6 Escolaridade e mercado de trabalho. 19 p.

7 Estimativa da renda interna e do índice de produto real do Paraná 1970-83. 25 p.

8 Mudança na estrutura do emprego no Paraná. 27 p.

9 Municípios paranaenses: projeção da população por situação de domicílio e grupos etários - 1985

e 1990. 167 p.

10 Paraná 1990: projeção da população. 35 p.

11 As prioridades sociais e as restrições financeiras: o caso do Paraná. 2 v.

12 Situação recente do mercado de trabalho formal paranaense. 24 p.

13 Uso do solo e cobertura vegetal do Estado do Paraná em 1980. 56 p.

14 Balanço da situação social de Foz do Iguaçu: relatório I. 14 p.
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1983

1 Análise do emprego no Paraná. 203 p.

2 Comercialização de feijão e milho no sudoeste do Paraná. 234 p.

3 Estimativa da renda interna do Paraná para os anos de 1970 a 1981. 53 p.

4 Estudos para uma política de emprego para o Paraná. 139 p.

5 Impacto da expansão das culturas voltadas às alternativas energéticas e à exportação sobre a

agricultura de alimentos. 2 v.

6 As migrações e a transformação da estrutura produtiva e fundiária no Paraná. 81 p.

7 Nova configuração espacial do Paraná. 140 p.

8 Perspectiva e potencial de participação institucional do setor cooperativo nos planos e programas

de adequação do desenvolvimento rural paranaense. 272 p.

9 Projeto Integrado de Apoio ao Pequeno Produtor Rural-PRORURAL: avaliação do impacto

regional, 1.ª fase. 4 v. em 5. Conteúdo: v.1.Perfil sócio-econômico da região-programa:

informações básicas regionais - v.2.Anexo estatístico das informações básicas regionais -

v.3.Perfil sócio-econômico da região-programa: análise das unidades produtivas - v.4. t.1 e 2.

Anexo estatístico da análise das unidades produtivas.

10 Paraná: características demográficas e projeção da população, por microrregião, até 1990. 105 p.

11 Pesquisa de oferta de materiais de construção no Estado do Paraná. 2 v. Conteúdo: v.1.Relatório

final - v.2.Cadastro de produtores de materiais de construção no Paraná.

12 Redefinição do conceito de urbano e rural. 84 p.

13 Análise da renda interna do Paraná. 121 p.

14 Limites e possibilidades de expansão e integração do parque industrial paranaense : indústria

montadora e o parque fornecedor paranaense. 209 p.

1982

1 Estudos para a formulação de políticas de desenvolvimento do setor florestal. 3 v. Conteúdo: v.1.e
v.2.Texto - v.3.Mapas.

2 Paraná: economia e sociedade. 72 p.

3 Renda interna do Paraná por microrregiões homogêneas e municípios selecionados - 1970-80.
173 p.

4 Subsídios ao plano de governo. 2 v.
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1981

1 Análise comparativa do progresso técnico na soja em uma região antiga de café (norte) e em
região de culturas alimentares (extremo-oeste) no Paraná. 324 p.

2 Comercialização do pescado do litoral paranaense. 179 p.

3 Estudos para uma política de desenvolvimento industrial no Paraná. 4 v. Conteúdo: v.1.A
desconcentração industrial e as perspectivas do Paraná - v.2.Avaliação dos distritos industriais e
as potencialidades municipais - v.3.Instrumentos estaduais de apoio à indústria - v.4.Distribuição
espacial da indústria paranaense.

4 Formação profissional adequada à economia litorânea. 76 p.

5 Guaíra: passado, presente e futuro : estudo de alternativas sócio-econômicas. 2 v. Conteúdo:
v.1.Diagnóstico sócio-econômico do município de Guaíra e de sua área de influência -
v.2.Impactos das obras sobre Guaíra e propostas de ação.

6 Impacto ambiental de Itaipu. 3 v. Conteúdo: v.1. e v.2.Texto - v.3.Mapas.

7 Padrões e recomendações do uso do solo na Região Metropolitana de Curitiba. 3 v. Conteúdo:
v.1.Texto - v.2. e v.3.Mapas.

8 Programa básico de turismo para Foz do Iguaçu e Guaíra. 164 p.

9 Programa de Apoio às Populações Carentes do Alto e Médio Iguaçu e Alto e Médio Tibagi: 2.ª
fase. 4 v. Conteúdo: v.1.Texto - v.2- 4.Mapas.

10 Programa de Apoio às Populações Carentes do Alto e Médio Iguaçu: propostas de ação. 51 p.

11 Programa de Apoio às Populações Carentes do Alto e Médio Tibagi: propostas de ação. 68 p.

12 Renda interna do Paraná. 56 p.

13 Viabilidade de aumento no volume de exportação de carga geral pelo Porto de Paranaguá. 97 p.

14 Viabilidade de controle de erosão nas praias Brava de Caiobá e Guaratuba. 65 p. Inclui mapas e fotos.

15 Viabilidade de reativação de Guaraqueçaba como pólo alternativo de recepção do pescado e
dotação de infra-estrutura básica. 97 p.

16 Viabilidade de implantação do Jardim Botânico da Região Metropolitana de Curitiba. 53 p.

17 Características físicas das ilhas do litoral paranaense. 1 v. de mapas, acompanha nota
explicativa.

1980

1 Estimativas macroeconômicas do Paraná - 1959 a 1978. 42 p.

2 Estudos de localização industrial e desenvolvimento regional no Paraná: indústria metal-

mecânica. 259 p.

3 Estudo de viabilidade de implantação de Bolsa de Mercadorias no Paraná. 146 p.

4 Estudo dos fatores de decisão na implantação de indústrias na Região Metropolitana de Curitiba. 80 p.

5 Geoformas e uso agrícola atual: análise através de imagem de satélite. 2 v. Conteúdo: v.1.Texto -

v.2.Mapas.
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6 Modelos de evolução e projeção econômica estadual. 90 p.

7 Padrões e normas técnicas para a ocupação e uso do solo no litoral paranaense. 97 p.

8 Participação do setor público na economia paranaense: dimensão e estrutura da receita e

despesa do setor público estadual. 2 v. Relatório de pesquisa 1.

9 Programa de Apoio à População Carente do Litoral: diagnóstico e propostas de ação. 2 v.

Conteúdo: v.1.Texto - v.2.Mapas.

10 Programa de Apoio à População Carente do Alto Ribeira - PRORIBEIRA: diagnóstico e propostas

de ação. 153 p.

11 Renda interna do Paraná - 1970/1979. 67 p.

12 Subsídios ao diagnóstico sócio-econômico do Paraná: agricultura 2.ª fase. 2 v.

1979

1 Análise da base industrial do Paraná 2.ª fase - complexo madeira: determinação do complexo

industrial da madeira para o Paraná por uma metodologia alternativa. 59 p.

2 Análise da base industrial do Paraná 2.ª fase - complexo madeira: estimativas referentes à

demanda: projeções de tendências; quantificação e alocação espacial no Paraná. 56 p.

3 Análise da comercialização, industrialização e mercado do leite. 144 p.

4 Análise do setor produtivo do leite: relações entre agricultura e indústria no norte do Paraná. 87 p.

5 Diagnóstico agroecológico do uso agropecuário atual. 3 v. Conteúdo: v.1.Texto - v.2.Tabelas -

v.3.Mapas.

6 Dinâmica espacial e setorial da força de trabalho no Paraná. 234 p.

7 Formação de capital na agricultura paranaense. 119 p.

8 Meio ambiente e recursos naturais da Região Metropolitana de Curitiba - 1.ª fase. 2 v. Conteúdo:

v.1.Texto - v.2.Mapas.

9 Meio ambiente e recursos naturais da Região Metropolitana de Curitiba - 2.ª fase. 183 p.

10 Os migrantes na área metropolitana de Curitiba. 218 p.

11 Recursos naturais e estrutura fundiária. 3 v. Conteúdo: v.1.Texto - v.2.Tabelas - v.3.Mapas.

12 A contribuição da CODEPAR e BADEP para o financiamento do desenvolvimento da economia
paranaense. 126 p. Relatório de pesquisa 4.

13 Subsídios ao diagnóstico sócio-econômico do Paraná: inventário da infra-estrutura, 2.ª fase:
transporte rodoviário. 60 p.
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1978

1 A contribuição da CODEPAR e BADEP para o financiamento do desenvolvimento da economia
paranaense: análise do impacto da CODEPAR e BADEP na economia paranaense através dos
investimentos no setor industrial. 132 p. Relatório de pesquisa 2.

2 A contribuição da CODEPAR e BADEP para o financiamento do desenvolvimento da economia
paranaense : análise do impacto da CODEPAR e BADEP na economia paranaense através dos
investimentos no setor público. 278 p. Relatório de pesquisa 3.

3 Contribuição ao estudo do crédito rural no Paraná. 233 p.

4 Estimativas de população. 12 p.

5 O papel social do pequeno estabelecimento rural no Paraná. 281 p.

6 População economicamente ativa: compatibilização intercensitária dos ramos e atividades. 32 p.

7 Programa metal-mecânico do Paraná: estudo de localização industrial e desenvolvimento
regional: comércio por vias internas. 50 p.

8 Programa metal-mecânico do Paraná: estudo de localização industrial e desenvolvimento
regional: obtenção do complexo metal-mecânico para o Paraná: descrição da metodologia. 13 p.

9 Programa metal-mecânico do Paraná: estudo da localização industrial e desenvolvimento
regional: oferta potencial. 89 p.

10 Projeção da renda interna brasileira, dos estados da Região Sul e São Paulo. 21 p.

11 Relatório final do projeto Orientação à Expansão Industrial no Eixo Campo Largo - Araucária do
Programa de Promoção Industrial da Região Metropolitana de Curitiba: versão preliminar. 186 p.

12 Renda interna do Paraná. 62 p.

13 Subsídios ao diagnóstico sócio-econômico do Paraná: indústria e agricultura - análise preliminar. 3 v.

14 Subsídios ao diagnóstico sócio-econômico do Paraná: indústria - 2.ª fase. 172 p.

15 O trabalho rural volante no Estado do Paraná. 3 v.

16 Análise da base industrial do Paraná 2.ª fase - complexo madeira: estimativas referentes à
demanda - antecedentes estatísticos. 9 5p.

17 Análise da base industrial do Paraná 2.ª fase - complexo madeira: relatório parcial - análise dos
custos comparativos e seleção das atividades relevantes. 47 p.

1977

1 Alterações ecológicas decorrentes de Itaipu. 113 p.

2 Análise da produção, comercialização e industrialização do milho no Paraná. 3 v.

3 Análise do setor de industrialização de trigo. 219 p.

4 Avaliação dos recursos naturais do Estado do Paraná para produção agropecuária e florestal. 2 v.

Conteúdo: v.1.Texto - v.2. Mapas.
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5 A contribuição da CODEPAR e BADEP para o financiamento do desenvolvimento da economia

paranaense: a representatividade dos estabelecimentos industriais financiados pela CODEPAR e

BADEP na economia paranaense. p.irr. Relatório de pesquisa 1.

6 Diagnóstico habitacional da Região Metropolitana de Curitiba. 3 v.

7 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - álcool anidro. 71 p.

8 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - carne industrializada. 35 p.

9 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - celulose. 39 p.

10 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - couros. 38 p.

11 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - desidratação de leite. 33 p.

12 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - hortaliças em conserva - compotas de figo, pêssego e ameixa. 114 p.

13 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - mel de abelha. 62 p.

14 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - menta. 46 p.

15 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - sericicultura. 54 p.

16 Estudos para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais integradas: projetos

especiais - sucos cítricos e suco de uva. 76 p.

17 Estudo dos efeitos econômicos e sociais da hidrelétrica de Itaipu sobre a região oeste do

Paraná. 282 p.

18 Estudo de integração de pólos agroindustriais do Paraná: revisto e atualizado. 2 v. Conteúdo:

v.1.Perfil do setor agropecuário até 1985 - v.2.Perfil do setor agroindustrial até 1985.

19 Evolução da economia paranaense - 1976. 15 p.

20 A expansão da soja e as transformações nas relações de trabalho na região centro-oeste

paranaense. 172 p.

21 Paraná: avaliação preliminar dos efeitos da política econômico-tributária. 215 p.

22 Relações de trabalho na cultura cafeeira de uma região típica do Paraná, Norte Velho de

Jacarezinho. 182 p.

23 Renda interna do Paraná - 1970-76. 36 p.

24 Renda per capita no Paraná e no Brasil: estudo comparativo 1970/76. 24 p.
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25 Análise da disponibilidade de leitos hospitalares e de auxiliares de enfermagem nas microrregiões

288 e 289. 55 p.

26 Considerações iniciais sobre o setor terciário na economia paranaense. 300 p.

1976

1 Análise sócio-econômica do Projeto Iguaçu de Cooperativismo (PIC), das regiões oeste e

sudoeste do Estado do Paraná - 1974/1975. 343 p.

2 Base industrial: análises setoriais e seus componentes no Paraná. 335 p.

3 Base industrial: economias de aglomeração e custos comparativos. 230 p.

4 Base industrial: matriz insumo-produto do Paraná - 1970. 13 p.

5 Comparação entre as áreas municipais do Estado do Paraná 1960-1970. 58 p.

6 Demanda potencial de NPK para o Estado do Paraná - 1976. 67 p.

7 Economia paranaense: renda do setor agrícola e projeções para a renda interna 1970-75. 23 p.

8 Estatísticas agrícolas do Paraná: subsetor lavouras. 247 p.

9 Estudo da arrecadação do ICM para bovinos e suínos. 26 p.

10 O mercado brasileiro de produtos petroquímicos. 96 p.

11 Modelo de complexo industrial petroquímico para o Estado do Paraná. 78 p.

12 As potencialidades do xisto como matéria-prima petroquímica. 33 p.

13 Projeto de ativação da pesquisa e exploração mineral. 7 v. Programa Integrado de

Desenvolvimento do Litoral e Alto Ribeira.

16 Projeto de regionalização administrativa. 2 v.

17 Regionalização de demanda de produtos petroquímicos. 29 p.

16 Subdivisão, posse e uso da terra no Paraná. 206 p.

17 Termo de referência para o Plano Microrregional de Desenvolvimento Integrado da AMCOPAR. 4v.

1975

1 Análise da oferta e demanda de recursos humanos no Paraná. 305 p.

2 Áreas industriais no Paraná: situação atual e algumas orientações a municípios. p.irr.

3 Assistência técnica e comercialização de insumos através de cooperativas. 20 p.

4 Avaliação das possibilidades de implantação de um programa de calcário agrícola no Estado do
Paraná. 113 p.

5 O comportamento do fator trabalho na economia paranaense. 183 p.

6 Custos de produção. 98 p.



20

7 Estudo de integração de pólos agro-industriais do Paraná: terceira fase: conclusões e
recomendações. 2 v.

8 Estudo de integração de pólos agro-industriais do Paraná: terceira fase: análise da mão-de-obra
no Paraná: condições determinantes da oferta de mão-de-obra; particularização da oferta e
demanda de mão-de-obra do setor agro-industrial. 3 v.

9 Indicadores econômicos: análise conjuntural do primeiro semestre de 1974, metodologia,
crescimento da economia paranaense 1970-1973. 77 p.

10 PROEI Projeto Técnico-Econômico dos Eixos Industriais do Paraná. 217 p.

11 Programa de agro-indústria do Estado do Paraná. 100 p.

12 Programa para a industrialização das cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná. 123 p.

13 Realização de análise de solos através de cooperativas. 9 p.

14 Regionalização agrícola do Estado do Paraná. 142 p.

1974

1 Aspectos sócio-econômicos do Projeto Eixos Industriais. 300 p.

2 Aspectos sócio-econômicos do litoral paranaense. 148 p.

3 Aspectos sócio-econômicos - Projeto PETROBRÁS. 119 p.

4 Aspectos sócio-econômicos do Projeto Rural. 333 p.

5 Aspectos sócio-econômicos do Projeto Segurança. 169 p.

6 Estudo de integração de pólos agro-industriais do Paraná: primeira fase: levantamentos e estudos
iniciais: resumo. 76 p.

7 Estudo de integração de pólos agro-industriais do Paraná: segunda fase: perfil do setor
agroindustrial até 1980. 3 v.

8 Estudo de integração de pólos agro-industriais do Paraná: projeto de consolidação e expansão da
agro-indústria. 3 v.

9 Cooperativas de produção agropecuária do Estado do Paraná: diagnóstico e análises. p.irr.

1973

1 Grupo de estudos para as atividades agro-industriais do Paraná: primeira fase: levantamentos e

estudos iniciais. 324 p.


