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O Paranacidade contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para
elaboração de estudos técnicos econômico-financeiro, socioambiental e jurídico, visando
a desestatização da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A: Ferroeste, envolvendo a execução
de EIA/Rima, Due Diligence e Valuation da empresa. Tais esforços tem por objetivo
viabilizar a Nova Ferroeste, empreendimento com 1.291,06 km de extensão, envolvendo
o trecho entre Maracaju (MS): Paranaguá (PR) e do Ramal Cascavel (PR) – Foz do Iguaçu
(PR).
Destaca-se que o empreendedor responsável pela Nova Ferroeste é a Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística (Seil) do estado do Paraná, órgão de governo responsável
pela política de infraestrutura e logística, centrada no desenvolvimento sustentável e na
priorização de investimentos. A Seil tem atuação executiva no desenvolvimento dos
modais rodoviário, aeroviário, hidroviário e ferroviário.
Isto posto, a Fipe vem apresentar a estrutura dos estudos socioambientais em atendimento
ao Termo de Referência emitido para o Processo nº 02001.017497/2020-72.
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5.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

5.3

MEIO SOCIOECONÔMICO

Os temas referentes ao Meio Físico (5.1) e Meio Biótico (5.2), são apresentados nos
Tomos IIA e IIB (Meio Físico) e Tomos IIIA e IIIB (Meio Biótico).
5.3.1

Metodologia

Os dados e informações que orientaram a realização do presente estudo foram obtidos
mediante levantamentos primários e secundários, realizados entre dezembro de 2020 e
setembro de 2021.
Os levantamentos dos dados primários aconteceram entre os meses de janeiro e agosto de
2021 e consistiram, por um lado, na aplicação de instrumentos de coleta de informações
socioeconômicas em domicílios e propriedades a serem diretamente atingidas, ou
influenciadas pelo empreendimento. A coleta de informações em domicílios e
propriedades a serem diretamente afetadas, possibilitou a realização de estimativas sobre
o conjunto de edificações a serem desapropriadas, do número de famílias a serem
transferidas e a caracterização de suas condições de vida, trabalho e interação social. O
método utilizado para a escolha das amostras onde se realizaram as coletas, se baseou na
identificação prévia, por meio de imagens de satélites de todas as edificações nas áreas a
serem afetadas de forma direta, das propriedades rurais a serem atingidas e dos pontos de
interseções da futura ferrovia com as vias de tráfego de veículos. As referências
identificadas nas imagens de satélites, encontradas nas áreas a serem diretamente
atingidas em cada município, foram caracterizadas por observação direta em campo.
Os levantamentos empíricos permitiram o reconhecimento de 589 edificações a serem
diretamente atingidas, sendo 372 referentes aos domicílios ocupados (Tabela 5-169). Em
um conjunto de 101 domicílios ocupados, foram realizados levantamentos empíricos com
vistas a reunir informações sobre as condições de vida e os modos de produção, além do
conhecimento e percepção sobre o empreendimento, juntamente com o registro de
imagens fotográficas e coordenadas geográficas. Um conjunto de locais em que o
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empreendimento virá a interseccionar vias de tráfego foi observado em cada município e
região intramunicipal a serem atingidos, de modo a se conhecer o volume e as condições
de tráfego, bem como, as condições do uso e ocupação do solo no entorno destes
cruzamentos.
Para a elaboração de estimativas sobre a quantidade, tamanho e utilização das
propriedades a serem diretamente atingidas, foram utilizadas, além da consulta às
imagens de satélite, as informações disponíveis no Cadastro Ambiental Rural (CAR) das
propriedades interseccionadas pelo empreendimento. A exemplo do que se realizou para
os levantamentos em domicílios a serem atingidos, fez-se uma caracterização dessas
propriedades, em termos de seu uso e ocupação, por meio da observação direta e em
caráter amostral. Por esse método, estima-se que o empreendimento atingirá de forma
direta aproximadamente 2.655 estabelecimentos agropecuários (Tabela 5-167).
Para a análise da dinâmica populacional, em termos da caracterização demográfica,
condições de saúde e infraestrutura, foram levantadas informações dos censos
demográficos realizados pelo Ibge em 1991, 2000 e 2010, e a Estimativa populacional de
2020, além de informações sanitárias disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, Serviço
Nacional de Informações de Saneamento (Snis), e informações socioeconômicas obtidas
junto à Pesquisa Ibge de Informações Municipais e dados compilados pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
As estimativas referentes à população residente na faixa marginal de dois quilômetros,
em cada lado da faixa de domínio da Nova Ferroeste, se basearam nos dados
sociodemográficos agregados por setores censitários no Censo Ibge 2010. Para os setores
atingidos parcialmente pela faixa de dois quilômetros, foram recortadas as partes no
interior deste buffer e realizadas estimativas para o número de domicílios e habitantes
internos à esta área de interesse. A fim de contornar a defasagem das estatísticas relativas
ao Censo Ibge 2010, foi aplicada, aos dados populacionais, a taxa de crescimento entre
2010 e 2020 conforme as estimativas da população municipal em 2020, realizadas pelo
Ibge.
As análises referentes às populações a serem diretamente afetadas ou influenciadas,
residentes em áreas urbanizadas, ou não, de cidades, vilas, povoações ou dispersas nos
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territórios rurais tomaram por base a malha digital, e os dados censitários agregados
relativos ao Censo Ibge 2010. Todavia, para a delimitação das áreas urbanizadas
municipais, foi utilizada a nova malha digital elaborada pelo Ibge em 2020, que incorpora
a expansão urbana ocorrida na última década em todos os municípios e classifica o meio
urbano em duas situações: alta e baixa densidade de edificações.
As análises referentes à dinâmica econômica, concernentes às estruturas produtivas,
vetores de crescimento e potencial turístico, se basearam em informações
disponibilizadas pelo Ibge nas pesquisas referentes ao Produto Interno Bruto Municipal
(Pibm), à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), à região de influência
das cidades (Regic), nas informações sobre estabelecimentos e atividades do setor
turístico disponibilizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A análise da dinâmica territorial, se valeu de informações da pesquisa de informações
básicas municipais realizada pelo Ibge em 2018 das malhas digitais de setores censitários
de 2010 e 2020 elaborada pelo Ibge, das informações disponibilizadas pelo CAR, dados
sobre territórios indígenas disponibilizados pela Fundação Nacional do Índio (Funai), de
unidades de conservação disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
(Ibama), de assentamentos rurais disponibilizados pelo Instituto Nacional de Reforma
Agrária (Incra), e dos sistemas viários disponibilizados pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A presença dos canteiros de obras e a instalação de terminais ferroviários, pátios de
manobras, obras-de-arte e, evidentemente, da própria linha férrea, implicam uma
sobrecarga sobre as demandas socioeconômicas que se distribuirão de forma heterogênea
a depender do grau das interferências a recaírem sobre cada município. A instalação da
Nova Ferroeste, conforme o planejamento elaborado, demanda a operação de oito
canteiros de obras (Tabela 5-1) junto às interseções da futura linha férrea com as
principais rodovias que servem às regiões.
O canteiro de obras do município de São José dos Pinhais será instalado na interseção da
Nova Ferroeste com a rua Emerson Greboge, cujo marco se localiza a aproximadamente
um quilômetro da sede urbanizada do bairro rural Colônia Murici. Também, o canteiro
de obras a ser instalado no município de Guaíra, tem local previsto junto ao perímetro
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urbano da sede municipal. Os canteiros de São José dos Pinhais e Guaíra se localizarão
em locais estratégicos para o suporte às frentes de trabalho em importante conjunto de
obras-de-arte (pontes, viadutos e túneis) na Serra do Mar e na futura ponte ferroviária
sobre o rio Paraná.
Tabela 5-1: Canteiro de Obras por Município e Local
Nome do canteiro de obras
Canteiro Porto Paranaguá

Município
Paranaguá

Estado
PR

Canteiro São José dos Pinhais

São José dos Pinhais

PR

Local
Rodovia BR-277
Rua Emerson Gregoge (Colônia
Murici)
PR-427
Rodovia BR-277
Rodovia PR-180
Rodovia BR-163

Canteiro Porto Amazonas
Porto Amazonas
PR
Canteiro Guarapuava
Guarapuava
PR
Canteiro Cascavel
Cascavel
PR
Canteiro Guaíra/Pr
Guaíra
PR
Canteiro Santa Terezinha de
Santa Terezinha de
PR
Rodovia BR-277
Itaipu
Itaipu
Canteiro Amambai
Amambai
MS
Rodovia MS-289
Fonte: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, 2021. Elaborado pela Fipe.

A operação futura da Nova Ferroeste determina, além da instalação da linha férrea com
extensão total de 1.291,06 quilômetros, a construção de oito terminais ferroviários e dois
pátios de manobra (Tabela 5-2). À exceção dos terminais de Guaíra e São José dos
Pinhais, os demais têm seu local coincidindo com os locais em que se prevê a instalação
dos canteiros de obras. Em algumas situações, como nos municípios de Amambai e Porto
Amazonas, os terminais ferroviários serão instalados em lugares entre dois e sete
quilômetros da rodovia mais próxima.
Tabela 5-2: Terminais Ferroviários por Município e Local
Nome da Estrutura
Município
Local
Polo de Carga Maracaju
Maracaju
MS-267
Polo de Carga Amambai
Amambai
MS-289
Polo de Carga Guaíra
Guaíra
PR-272
Polo de Carga Foz do Iguaçu
Santa Terezinha de Itaipu
BR-277
Polo de Carga Guarapuava
Guarapuava
BR-277
Polo de Carga Balsa Nova
Porto Amazonas
PR-427
Polo de Carga Curitiba
Curitiba
BR-376
Polo de Carga Cascavel
Cascavel
BR-277
Polo de Carga Paranaguá
Paranaguá
BR-277
Fonte: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Deve-se acrescentar às interferências previstas ao conjunto de municípios atingidos por
canteiros de obras, polos de carga ferroviários, pátios de cruzamento e uma maior
extensão das linhas férreas, a previsão de impactos relativos a um maior número de obrasde-arte. Tal é a situação do município de Morretes onde se prevê a construção de nove
túneis e 19 viadutos. Assim como é o caso de Irati em que se planeja a instalação de 13
túneis, cinco pontes e cinco viadutos. Esses dois municípios concentram 22,5% do
conjunto de obras-de-arte previsto para a Nova Ferroeste. Em terceiro lugar está o
município de Guarapuava a receber 20 obras de arte, sendo 13 viadutos. Nesses três casos,
Morretes, Irati e Guarapuava, o suporte logístico às obras de instalação devem demandar
a função dos canteiros de obras de Porto Amazonas e Guarapuava.
Em termos das demandas por alojamentos, fornecimento de insumos, mão de obra, etc.,
os centros das regiões geográficas imediatas de Paranaguá, Curitiba, Irati, Ponta Grossa
e Guarapuava oferecem estruturas socioeconômicas mais adequadas. Fato semelhante
ocorre em relação às regiões intermediárias de Cascavel e Dourados e seus centros
imediatos de Mundo Novo, Toledo, Foz do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. O diagnóstico
que se segue, busca, em seus levantamentos e análises, adequar-se à profundidade e à
complexidade das interferências a serem introduzidas, tanto durante a instalação da Nova
Ferroeste, como em sua fase de operação futura.
5.3.2

Dinâmica Populacional

A análise da dinâmica populacional que se apresenta aqui, leva em consideração o
crescimento demográfico na área de estudo nas últimas três décadas, com base nos dados
dos censos Ibge 1991, 2000, 2010 e mais a Estimativa populacional realizada, também
pelo Ibge, para o ano 2020. Como o empreendimento atravessa o estado do Paraná em
toda a sua extensão, de oeste para leste, e atinge, de forma ampla, uma região do Mato
Grosso Sul com forte expressividade econômica e social, cumpre avaliar a inserção da
área considerada neste estudo no contexto desses estados. Portanto, antes de abordar nas
próximas seções os aspectos demográficos relacionados à população residente na área de
estudo e nos municípios diretamente atingidos, oferece-se, à guisa de introdução ao tema
da dinâmica populacional, uma análise sucinta sobre a inserção das regiões centralizadas
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pelas cidades de Dourados, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba no âmbito
estadual.
A divisão do território nacional brasileiro proposta pelo Ibge em 2017, agrupa os
municípios em função das influências recíprocas entre cidades, ou aglomerados de
cidades, em conjuntos denominados regiões geográficas “intermediárias” e “imediatas”,
estando estas últimas contidas nas primeiras. Cada uma dessas regiões geográficas é
centralizada pela cidade mais populosa em seu interior, às vezes denominada “capital
regional”, a depender do grau das influências que exerce sobre os demais municípios
integrantes da subrede urbana por ela polarizada. Desse modo, os estados do Mato Grosso
do Sul e do Paraná são subdivididos em três e cinco regiões geográficas intermediárias,
respectivamente. A Figura 5-1 e a Figura 5-2 apresentam os limites das regiões
geográficas intermediárias dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e a localização
das sedes das regiões geográficas intermediárias e imediatas, com a discriminação da
hierarquia urbana (metrópole, capital regional, etc.).
A hierarquização dos centros urbanos proposta pelo Ibge determinou a classificação das
cidades, e aglomerados de cidades brasileiras, em unidades urbanas, conforme os
seguintes grupos: 1) Metrópole, 2) Capital regional, 3) Centro sub-regional, 4) Centro de
zona e 5) Centro local. O grupo Metrópole é subdivido em: a) “Grande Metrópole
Nacional”, que corresponde à cidade de São Paulo, b) “Metrópole Nacional”
correspondente às cidades do Rio de Janeiro e Brasília, e c) “Metrópole” a agrupar 12 das
demais capitais estaduais, em cujo conjunto se insere a cidade de Curitiba. As demais
capitais dos estados brasileiros e municípios com menos de 1,1 milhões de habitantes,
não enquadradas como metrópoles, foram classificadas como capitais regionais: a) tipo
“A”, onde se insere a capital do estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande; b) tipo
“B” onde se inserem as cidades paranaenses de Londrina, Maringá e Cascavel e, c) tipo
“C” onde se insere a cidade sul-mato-grossense de Dourados (Ibge, 2018).
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Figura 5-1: Limites das Regiões Geográficas Intermediárias Paranaenses com as
Sedes das Regiões Geográficas Imediatas

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Figura 5-2: Limites das Regiões Geográficas Intermediárias Sul-Mato-Grossenses
com as Sedes das Regiões Geográficas Imediatas

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Embora o quantitativo da população municipal, ou de um conjunto de cidades
conurbadas, seja determinante para a posição hierárquica de uma unidade urbana, a
metodologia adotada pelo Ibge, tornou relevante a capacidade de atração que um centro
urbano mantém sobre o conjunto de cidades localizadas em seu entorno ou em qualquer
região nacional ou internacional. Desse modo, os estudos recentes do Ibge sobre esses
temas introduziram importantes modificações nos referenciais teóricos utilizados: do uso
do conceito referente aos “locais centrais”: aplicado há vários anos na caracterização das
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redes centralizadas por polos mesorregionais e microrregionais, passou-se à aplicação do
conceito de “fluxos centrais” (CHRISTALLER, 1966 apud Ibge, 2018). Nessa nova
perspectiva, as influências entre cidades, além de determinarem a formação de redes
urbanas entre municípios geograficamente próximos entre si, determinam também a
formação de redes entre cidades distantes uma das outras. Enquanto a caracterização das
redes entre cidades próximas, conforme o conceito “Town-ness”, configura uma região,
que se define por um polígono, as redes que se formam entre cidades distantes (City-ness)
consistem em ligações, as quais são definidas por linhas (TAYLOR, 2004; TAYLOR;
HOYLER; VERBRUGGEN, 2010 apud Ibge, 2018).
As influências recíprocas entre as cidades ocorrem em razão das necessidades inerentes
ao seu funcionamento, tais como, a gestão econômica e político-administrativa do
território, os deslocamentos da população entre cidades para aquisição de bens diversos e
serviços sanitários e educacionais, entre outras demandas. A pesquisa sobre as regiões de
influência das cidades (Ibge Regic/2018) elencou um conjunto de “motivações para
deslocamentos” entre cidades que envolvem 10 temas principais: 1) Gestão do território,
2) Comércio e Serviços, 3) Instituições financeiras, 4) Ensino superior, 5) Saúde, 6)
Informação, 7) Cultura e esporte, 8) Transporte, 9) Atividades Agropecuárias e 10)
Ligações internacionais. Em seu estudo, o Ibge utilizou análises de dados e levantamentos
empíricos relacionados a quase 90% dos municípios brasileiros com o objetivo de
conhecer o destino dos deslocamentos populacionais, entre cidades, em busca da
satisfação das necessidades relativas a cada um dos 10 temas referidos. Ao mesmo tempo,
quantificou-se presença e o volume de estruturas, em cada cidade, referentes aos temas
que compõem as motivações para deslocamentos, no intuito de avaliar a centralidade, isto
é, a capacidade de cada cidade em influenciar as demais em seu entorno.
Os estudos realizados pelo Ibge sobre as regiões de influência das cidades, permitiram
estabelecer o grau de centralidade das cidades brasileiras e as quantidades e tipos de
ligações que se estabelecem entre elas. A Figura 5-3 apresenta as ligações internas e
interestaduais que convergem para a metrópole de Curitiba e as capitais regionais,
relacionadas a todas as motivações para deslocamentos nos estados do Paraná e Mato
Grosso do Sul.
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Figura 5-3: Deslocamentos que Conveergem para a Metrópole Curitiba e Capitais
Regionais dos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

A população total dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul em 2020, era de 11,5 e
2,8 milhões, respectivamente, conforme a Estimativa populacional realizada pelo Ibge
para aquele ano. Nas últimas três décadas, entre 1991 e 2020, o Mato Grosso do Sul sofreu
um incremento em sua população da ordem de 1.029 milhão de habitantes, o que
representou uma taxa de crescimento anual de 1,59%. No Paraná, no mesmo período, o
crescimento da população se deu a uma taxa anual de 1,07%, com incremento de 3.068
milhões de habitantes em 29 anos. Estes dados são apresentados na Tabela 5-3.
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Tabela 5-3: População dos Estados do Paraná e Mato Grosso, entre 1991 e 2020,
por Região Geográfica Intermediária
Taxa Anual De
Crescimento (19912020)
Curitiba (PR)
2.444.966 3.191.642 3.654.527 4.171.942
1,9%
Ponta Grossa (PR)
722.663
808.817
890.504
988.516
1,1%
Cascavel (PR)
1.626.537 1.740.887 1.910.609 2.057.862
0,8%
Maringá (PR)
1.546.260 1.612.649 1.735.598 1.891.490
0,7%
Londrina (PR)
1.645.520 1.739.334 1.838.932 1.980.201
0,6%
Guarapuava (PR)
462.767
470.129
414.356
426.829
-0,3%
Subtotal
8.448.713 9.563.458 10.444.526 11.516.840
1,1%
Campo Grande (MS)
899.321
1.106.867 1.330.682 1.546.363
1,9%
Dourados (MS)
602.120
657.458
779.352
897.631
1,4%
Corumbá (MS)
278.935
313.676
338.990
365.400
0,9%
Subtotal
1.780.376 2.078.001 2.449.024 2.809.394
1,6%
Total
10.229.089 11.641.459 12.893.550 14.326.234
1,2%
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela
Fipe.
Região Geográfica
Intermediária

1991

2000

2010

2020

Nos dois estados analisados, o crescimento da população intensificou a concentração
demográfica nas regiões geográficas intermediárias das capitais estaduais, Curitiba e
Campo Grande. Em 1991, a região de Campo Grande concentrava 50,5% da população
estadual, passando a 54,3% em 2020. No Paraná, a concentração demográfica na região
de Curitiba era de 28,9% em 1991, tendo passado a 36,2% em 2020. O Gráfico 5-1 tem
por finalidade representar, ao mesmo tempo, o percentual da população estadual presente
em cada região geográfica intermediária e a variação desse percentual a cada década,
entre 1991 e 2020.
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Gráfico 5-1: Variação da Proporção da População por Região Geográfica
Intermediária em Relação à População Estadual no Paraná e Mato Grosso do Sul,
entre 1991 e 2020
60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
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Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Com exceção da região geográfica intermediária paranaense de Guarapuava, onde a
população se reduziu de 463 para 427 mil habitantes, todas as regiões registraram
aumento de população entre 1991 e 2020.
De acordo com a presente análise, referente à dinâmica demográfica dos estados do
Paraná e do Mato Grosso do Sul, a tendência à concentração populacional nas capitais
estaduais, e em se entorno, se manteve nos últimos 30 anos. Na próxima seção é
apresentada a análise da dinâmica populacional nas regiões geográficas imediatas, além
dos municípios a serem atingidos pela Nova Ferroeste.
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5.3.2.1 Caracterização Populacional
5.3.2.1.1

Quantitativo da População na Área de Estudo (AE) e Faixa de 2 km

A área de estudo do meio socioeconômico corresponde ao território formado pelos
municípios que compõem as 13 regiões geográficas imediatas atingidas pela Nova
Ferroeste, e que se inserem nas seguintes regiões geográficas intermediárias: 1)
Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul; 2) Cascavel, 3) Guarapuava, 4) Ponta Grossa
e 5) Curitiba no estado do Paraná. No interior dessas regiões destacam-se 13 regiões
geográficas imediatas, 149 municípios, cujo conjunto se inserem os atingidos de forma
direta pela Nova Ferroeste, que somam 49 municípios. A Tabela 5-4 apresenta o resumo
da quantidade das regiões geográficas intermediárias e imediatas, dos municípios que as
integram, assim como a indicação da quantidade de municípios atingidos.
Tabela 5-4: Quantidade Total de Municípios e de Municípios Atingidos pela Nova
Ferroeste por Regiões Geográficas Intermediárias e Imediatas
Região Geográfica
Intermediária

Região Geográfica
Imediata

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Cascavel
Dois Vizinhos
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Laranjeiras do Sul
Marechal Cândido
Rondon
Pato Branco
Toledo
Subtotal
Curitiba
Paranaguá
União da Vitória
Subtotal
Amambai
Dourados
Naviraí: Mundo Novo
Nova Andradina
Ponta Porã
Subtotal

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Dourados
Dourados
Dourados
Dourados
Dourados
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23
6
7
21
8

Municípios nas
Regiões
Geográficas
Imediatas
Atingidas
23
0
7
0
8

6

6

1

15
14
100
29
7
9
45
5
13
6
7
3
34

0
14
58
29
7
0
36
5
13
6
0
0
24

0
6
22
7
2
0
9
1
4
3
0
0
8

Municípios nas
Regiões
Geográficas
Imediatas

Municípios
Atingidos
9
0
3
0
3

13

Região Geográfica
Intermediária
Guarapuava
Guarapuava
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa

Municípios nas
Regiões
Região Geográfica
Geográficas
Imediata
Imediatas
Atingidas
Guarapuava
12
12
Pitanga
7
0
Subtotal
19
12
Irati
7
7
Ponta Grossa
12
12
Telêmaco Borba
7
0
Subtotal
26
19
Total
224
149
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
Municípios nas
Regiões
Geográficas
Imediatas

Municípios
Atingidos
5
0
5
2
3
0
5
49

A população total residente na área de estudo, em 2020, era de 8,542 milhões de
habitantes (57% da população somada dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul)
residentes nos 149 municípios, conforme a estimativa realizada pelo Ibge. Mais da metade
dessa população se concentra na região geográfica intermediária de Curitiba, conforme
se observa no Gráfico 5-2, o qual compara a proporção do número de habitantes entre as
regiões geográficas intermediárias atingidas.
Gráfico 5-2: Percentual da População na Área de Estudo, em 2020, por Região
Geográfica Intermediária
9,2%
11,0%

RGInt de Curitiba
RGInt de Guarapuava
RGInt de Cascavel
55,2%

19,7%

RGInt de Ponta Grossa
RGInt de Dourados
4,9%

Fonte: Ibge: Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
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Quando se considera a população residente nos 49 municípios diretamente atingidos
(2,432 milhões de habitantes em 2020), não se registra grande assimetria entre o número
de moradores nos 29 municípios da região geográfica intermediária de Cascavel e os nove
municípios da região geográfica intermediária de Curitiba. Juntas, estas duas regiões
concentram 68,5% da população residente em municípios atingidos diretamente (Gráfico
5-3).
Gráfico 5-3: Percentual da População Residente nos Municípios Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste, em 2020, por Região Geográfica Intermediária
5,0%

17,1%
35,3%

RGInt de Curitiba
RGInt de Guarapuava
RGInt de Cascavel

33,2%

RGInt de Ponta Grossa

9,5%
RGInt de Dourados

Fonte: Ibge: Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

A população residente na faixa marginal de dois quilômetros, para cada lado do eixo
projetado da ferrovia é de 135,9 mil habitantes, residentes em 38,9 mil domicílios. Esta
estimativa considerou a quantidade de habitantes e domicílios nos 502 setores censitários,
referentes à malha digital do Censo Ibge de 2010. Este conjunto de setores abriga uma
população de 266,5 mil habitantes, porém uma parte relevante dela se encontra em lugares
externos à faixa de 2 quilômetros. Diante disso, no interesse do presente estudo, foi
realizado, com base nas observações em campo e em imagens de satélite, um ajuste para
adequação da quantidade de domicílios e moradores localizados na parte de cada setor
censitário interna à faixa de 2 quilômetros. A Tabela 5-5 exibe a população residente na
faixa de 2 quilômetros considerando-se a situação dos setores censitários, rurais e
urbanos, e a região geográfica intermediária.
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Tabela 5-5: População Residente na Faixa de 2 Quilômetros, em 2020, por Situação do Setor Censitário e Região Geográfica
Intermediária
Região Geográfica
Intermediária

Área Urbanizada
de Cidade ou Vila

Área nãoUrbanizada de
Cidade ou Vila

Área
Urbana
Isolada

Aglomerado Rural
de Extensão Urbana

Aglomerado Rural
Isolado: Povoado

Zona Rural,
Exclusive
Aglomerado Rural

Total

Dourados

487

111

0

0

0

1.320

1.918

Cascavel

38.893

466

420

0

691

21.747

62.217

Guarapuava

20.132

0

0

0

0

11.608

31.740

Ponta Grossa

1.087

876

0

0

0

6.166

8.129

Curitiba

9.145

1.479

0

81

0

21.230

31.935

Total

69.744

62.071

135.939
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2.932
420
81
691
Fonte: Ibge: Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
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De acordo com os critérios adotados pelo Ibge para o Censo 2010, os setores censitários
urbanos e rurais são agrupados em subcategorias que representam, em última análise, o
grau de adensamento demográfico e, com isso, os níveis de urbanização ou,
especificamente, de ruralidade. Assim, por esse critério, a “área urbanizada de cidade ou
vila” exprime uma maior densidade demográfica, enquanto a “zona rural, exclusive
aglomerado rural” determina as regiões em que os domicílios e, consequentemente, os
moradores se encontram completamente dispersos no território, ou seja, em território
onde se excluem quaisquer tipos de aglomerados em áreas rurais, tais como, povoados e
lugarejos. O Gráfico 5-4 permite verificar a população residente na faixa de dois
quilômetros da Nova Ferroeste está distribuída, majoritariamente, em regiões com
baixíssima densidade demográfica (51,3%) e em regiões mais adensadas 45,7%.
Gráfico 5-4: Percentual da População Residente na Faixa de 2 Quilômetros por
Situação do Setor Censitário
2,2%

0,5%

0,3%

45,7%

0,1%

51,3%

Área urbanizada de cidade ou vila
Zona rural, exclusive aglomerado rural
Área não urbanizada de cidade ou vila
Aglomerado rural isolado - povoado
Aglomerado rural de extensão urbana
Área urbana isolada
Fonte: Ibge: Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

A regiões geográficas intermediárias de Cascavel e Guarapuava abrigam a maior parte da
população em áreas urbanizadas de cidades ou vilas, na faixa de dois quilômetros. Por
outro lado, as populações residentes em zonas estritamente rurais da faixa de dois
quilômetros se concentram nas regiões geográficas intermediárias de Dourados e Ponta
Grossa, mas também em Curitiba (Gráfico 5-5).
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Gráfico 5-5: Percentual da População Residente na Faixa de 2 Quilômetros, em
2020, por Situação do Setor Censitário e Região Geográfica Intermediária
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60%
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Cascavel

Curitiba
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Aglomerado rural de extensão urbana

Aglomerado rural isolado – povoado

Área não‐urbanizada de cidade ou vila

Área urbana isolada

Área urbanizada de cidade ou vila

Zona rural, exclusive aglomerado rural

Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Nas seções que se seguem são analisadas as características demográficas dos municípios
diretamente atingidos, conforme agrupamentos por região geográfica intermediária.
5.3.2.1.2

Caracterização da População dos Polos Regionais e dos Municípios
Elegíveis para Receber os Canteiros de Obras e ou Alojamentos

Os municípios de Amambai, no Mato Grosso do Sul e Santa Terezinha de Itaipu, Guaíra,
Cascavel, Guarapuava, Porto Amazonas, São José dos Pinhais e Paranaguá, no estado do
Paraná, são elegíveis para a instalação de canteiros de obras. A este conjunto de oito
municípios somam-se os polos regionais e subregionais paranaenses de Curitiba, Ponta
Grossa, Irati, Laranjeiras do Sul, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e
mais o município de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.
Os municípios de Curitiba, Ponta Grossa e São José dos Pinhais registram as maiores
populações entre os polos regionais e municípios elegíveis para canteiro de obras com
1,95 milhões, 355,3 mil e 329 mil habitantes, respectivamente, em 2020. Além destes
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destacam-se Dourados com 225,5 mil, Guarapuava com 182,7 mil e Paranaguá com 156,2
mil habitantes. A Tabela 5-6 apresenta a população dos polos regionais e dos municípios
elegíveis para receber os canteiros de obras e ou alojamentos entre 1991 e 2020, nas
regiões intermediárias de Curitiba, Ponta Grossa e Dourados.
Tabela 5-6: População dos Polos Regionais e dos Municípios Elegíveis para
Receber os Canteiros de Obras nas Regiões de Curitiba, Ponta Grossa,
Guarapuava e Dourados
Região
geográfica
intermediária

Região
geográfica
imediata

Município

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

São José dos
Pinhais

127.455

204.316

263.622

264.210

329.058

Curitiba

Paranaguá

Paranaguá

107.675

127.339

133.756

140.469

156.174

Dourados

Amambai

Amambai

25.951

29.484

33.396

34.730

39.826

Dourados

Dourados

Dourados

135.984

164.949

182.747

196.035

225.495

Dourados

Naviraí Mundo Novo

Mundo
Novo

17.633

15.669

15.968

17.043

18.473

Guarapuava

Guarapuava

Guarapuava

159.634

155.161

164.534

167.328

182.644

Ponta Grossa

Irati

Irati

47.854

52.352

54.141

56.207

61.088

Ponta Grossa

Ponta Grossa

233.984

273.616

306.351

311.611

355.336

Ponta Grossa

Ponta Grossa

3.579

4.236

4.212

4.514

4.874

Ponta
Grossa
Porto
Amazonas

1991

2000

2007

2010

2020

1.315.035 1.587.315 1.797.408 1.751.907 1.948.626

Total
2.174.784 2.614.437 2.956.135 2.944.054 3.321.594
Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021. Elaborado pela Fipe.

Na região geográfica intermediária de Cascavel, este município e Foz do Iguaçu são os
mais populosos da região, com 332,3 e 258,2 mil habitantes, respectivamente. Toledo
aparece em terceiro lugar com 142,6 mil habitantes. A Tabela 5-7 apresenta a população
dos polos regionais e dos municípios elegíveis para receber os canteiros de obras e ou
alojamentos entre 1991 e 2020, na região intermediária de Cascavel.
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Tabela 5-7: População dos Polos Regionais e dos Municípios Elegíveis para
Receber os Canteiros de Obras na Região de Cascavel
Região geográfica
imediata

Município

1991

2000

2007

2010

2020

Cascavel

Cascavel

192.990

245.369

285.784

286.205

332.333

Foz do Iguaçu

190.123

258.543

311.336

256.088

258.248

14.149

18.368

19.552

20.841

23.699

Laranjeiras do Sul
Marechal Cândido
Rondon
Toledo

Foz do Iguaçu
Santa Terezinha de
Itaipu
Laranjeiras do Sul
Marechal Cândido
Rondon
Toledo

26.659

30.025

30.466

30.777

32.139

35.004

41.007

44.572

46.819

53.495

94.879

98.200

109.857

119.313

142.645

Toledo

Guaíra

30.000

28.659

28.683

30.704

33.310

583.804
720.171
830.250
Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021.

790.747

875.869

Foz do Iguaçu

Total

O Gráfico 5-6 e Gráfico 5-7 apresentam as taxas de crescimento anual da população dos
polos regionais e dos municípios elegíveis para receber os canteiros de obras para as
décadas de 1990 (1991-2000), 2000 (2000-2010) e 2010 (2010-2020), além de informar,
também, o crescimento anual destas populações no período de 29 anos, entre 1991 e 2020.
As taxas mais elevadas de crescimento populacional foram registradas nos municípios de
São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, de 5,4 e de 3,5%, respectivamente, entre os anos
de 1991 e 2000. Na primeira década do século XXI, entretanto, o município de Foz do
Iguaçu registrou decréscimo no número de sua população, voltando a crescer nos últimos
10 anos apresentando o mesmo patamar do ano 2000. Por outro lado, São José dos
Pinhais, apresentou elevada taxa de crescimento populacional (3,3% ao ano) ao longo de
todo o período analisado, tendo crescido de 127,5 mil em 1991 para 329,0 mil habitantes
em 2020 (Gráfico 5-6). O município de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, apresentou
taxa negativa de crescimento da população (-1,3% ao ano), entre 1991 e 2000, tendo sua
população aumentado, entretanto, nos últimos 30 anos a uma taxa anual de 0,16%.
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Gráfico 5-6: Taxa de Crescimento Anual da População dos Polos Regionais e dos
Municípios Elegíveis para Receber os Canteiros de Obras nas Regiões de Curitiba,
Ponta Grossa, Guarapuava e Dourados
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
1991-2000

2000-2010

2010-2020

1991-2020

Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021. Elaborado pela Fipe.

Durante a década de 1990 a população da maior parte dos municípios cresceu a taxas
elevadas em comparação aos anos seguintes, quando este crescimento se manteve, porém
em níveis inferiores. A exceção se mostrou na região de Cascavel, para o município de
Toledo onde a taxa anual de crescimento se elevou entre os anos de 2000 e 2010; e 2010
e 2020. O município de Guaíra apresentou declínio acentuado de sua população entre
1991 e 2000 registrando taxa negativa (-0,51%) (Gráfico 5-7).
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Gráfico 5-7: Taxa de Crescimento Anual da População dos Polos Regionais e dos
Municípios Elegíveis para Receber os Canteiros de Obras na Região de Cascavel
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%

2000

2010

2020

1991-2020

Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021. Elaborado pela Fipe.

A população urbana dos polos regionais e municípios elegíveis para receber os canteiros
de obras na região de Cascavel representa 94% da população total, com base nos dados
do Censo Ibge 2010. Enquanto, o município de Laranjeiras do Sul tem o maior percentual
da população municipal residente em áreas rurais, o município de Foz do Iguaçu apresenta
a maior taxa referente à população em áreas urbanizadas (Gráfico 5-8).
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Gráfico 5-8: Taxa de Distribuição Rural e Urbana da População dos Polos
Regionais e dos Municípios Elegíveis para Receber os Canteiros de Obras na
Região de Cascavel

94,4%

99,2%
90,7%

90,4%
81,3%

18,7%
5,6%
Cascavel

91,9%

83,6%

16,4%

9,6%

9,3%

8,1%

0,8%
Foz Do
Iguaçu

Santa Laranjeiras Marechal
Terezinha Do Sul
Cândido
De Itaipu
Rondon
Rural

94,0%

Toledo

Guaíra

6,0%
Total

Urbano

Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021. Elaborado pela Fipe.

Os municípios de Amambai, no Mato Grosso do Sul e Porto Amazonas, no Paraná,
registram as mais elevadas taxas relativas à população em áreas rurais: 35,6 e 34,7%,
respectivamente (Gráfico 5-9). Todavia, o município de Porto Amazonas abriga menos
de 5 mil habitantes, estando a sua população rural dispersa no território municipal com
densidade de apenas 0,04 habitantes por hectare (Gráfico 5-8). O município de Amambai,
por seu turno, com população de 39,8 mil habitantes registra a maior superfície entre os
municípios analisados: 4,2 mil quilômetros quadrados. Desse modo, sua população rural,
embora expressiva em número, se encontra dispersa neste amplo território municipal.
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Gráfico 5-9: Taxa de Distribuição Rural e Urbana da População dos Polos
Regionais e dos Municípios Elegíveis para Receber os Canteiros de Obras nas
Regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e Dourados
100,0%
89,7%

96,4%

97,8%

92,3% 89,6% 91,4%

92,0%

79,9%
65,3%

64,4%

35,6%

34,7%
20,1%

10,3%

3,6%

7,7%

10,4%

Rural

8,6%

2,2%

8,0%

Urbano

Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021. Elaborado pela Fipe.

A Tabela 5-8 apresenta a densidade demográfica dos polos regionais e dos municípios
elegíveis para receber os canteiros de obras na região de Curitiba, Ponta Grossa,
Guarapuava e Dourados levando-se em conta a situação do setor censitário em 2010. De
acordo com os critérios adotados pelo Ibge para o Censo 2010, os setores censitários de
tipo urbano foram classificados em três situações: 1) área urbanizada de cidade ou vila;
2) área não urbanizada de cidade ou vila; e 3) área urbana isolada. E, os setores do tipo
rural são: 1) aglomerado rural de extensão urbana; 2) aglomerado rural isolado – povoado;
3) aglomerado rural isolado – núcleo; 4) aglomerado rural isolado - outros aglomerados;
e 5) zona rural, exclusive aglomerado rural. O município de Curitiba registra a mais alta
densidade (52,4 habitantes por hectare) em área urbanizada enquanto no município de
Porto Amazonas a população urbana se distribui numa proporção de apenas 6,6 habitantes
por hectare. Em todos os municípios, a densidade demográfica nas áreas rurais é inferior
a 0,3 habitantes por hectare.
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Tabela 5-8: Densidade Demográfica dos Polos Regionais e dos Municípios Elegíveis para Receber os Canteiros de Obras nas
Regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e Dourados (Habitantes/Hectares)
Área
urbana
isolada

Aglomerado
rural de
extensão
urbana

Aglomerado
rural isolado
- povoado

Zona rural,
exclusive
aglomerado
rural

2,2

15,9

-

-

0,3

52,4

3,5

-

-

-

-

Paranaguá

16,3

1,6

-

-

-

0,1

Amambai

Amambai

18,2

-

-

40,2

-

0,03

Dourados

Dourados

Dourados

16,0

-

0,0

-

-

0,04

Dourados

Mundo Novo

Mundo Novo

21,0

0,5

-

-

-

0,04

Guarapuava

Guarapuava

Guarapuava

18,4

-

2,2

-

-

0,05

Ponta Grossa

Irati

Irati

10,7

1,6

-

-

-

0,1

Ponta Grossa

Ponta Grossa

Porto
Amazonas

6,6

0,5

-

51,1

-

0,04

Ponta Grossa

Ponta Grossa

Ponta Grossa

31,1

3,3

0,3

-

1,8

0,04

46,2

1,8

0,1

Área
Área nãourbanizada de urbanizada de
cidade ou vila cidade ou vila

Região geográfica
intermediária

Região geográfica
imediata

Município

Curitiba

Curitiba

São José Dos
Pinhais

31,7

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Paranaguá

Dourados

Total
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33,4
3,0
6,2
Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021. Elaborado pela Fipe.
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Entre os municípios da região de Cascavel verifica-se que as mais altas densidades
demográficas se registram nas cidades de Foz do Iguaçu e Cascavel, 27,7 e 27,3 habitantes
por hectare, respectivamente (Tabela 5-9). Nas áreas rurais dos municípios da região de
Cascavel se registram 0,1 ou menos habitantes por hectare.
Tabela 5-9: Densidade Demográfica dos Polos Regionais e dos Municípios Elegíveis
para Receber os Canteiros de Obras na Região de Cascavel (Habitantes/Hectares)
Região
geográfica
imediata

Município

Cascavel
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Laranjeiras do
Sul
Marechal
Cândido
Rondon
Toledo

Cascavel
Santa Terezinha
De Itaipu
Foz Do Iguaçu
Laranjeiras Do
Sul

Área
urbana
isolada

Zona
Aglomerad
rural,
o rural
exclusive
isolado aglomerad
povoado
o rural
0,1

27,3

6,3

0,5

23,5

-

-

-

0,1

27,7

2,7

-

-

0,05

19,1

3,9

-

-

0,1

Marechal
Cândido Rondon

18,2

0,9

36,5

5,0

0,1

Toledo

21,9

2,0

-

-

0,1

Guaíra

12,2

0,2

10,1

-

0,0

Toledo
Total

5.3.2.1.3

Área
Área nãourbanizad urbanizad
a de cidade a de cidade
ou vila
ou vila

24,3
2,8
7,2
5,0
Fonte: Censo Ibge 2010; Ibge 2021. Elaborado pela Fipe.

0,1

Dinâmica Populacional na Região Geográfica Intermediária de
Dourados

O projeto da Nova Ferroeste atinge oito municípios na região geográfica intermediária de
Dourados. São os municípios de Maracaju, Itaporã, Caarapó e Dourados, que integram a
rede urbana da região geográfica imediata de Dourados; o município de Amambai que é
o polo da região geográfica imediata de Amambai; e os municípios de Iguatemi, Eldorado
e Mundo Novo, integrantes da rede urbana da região geográfica imediata polarizada pelas
cidades de Mundo Novo e Naviraí. A localização destes municípios e de suas cidades,
assim como os limites das regiões geográficas imediatas a que pertencem, são mostrados
na Figura 5-4.
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Figura 5-4: Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Dourados, no Estado do Mato Grosso do Sul

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

A população somada destes municípios em 2020 é de 416,1 mil habitantes, conforme
demonstrado na Tabela 5-10, a qual apresenta a população dos municípios atingidos nesta
região, entre os anos de 1991 e 2020, além da taxa de crescimento anual no mesmo
período.
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Tabela 5-10: População dos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste entre 1991 e
2020
Região Geográfica
Imediata
Amambai

Município

1991

2000

2010

2020

29.484

34.730

39.826

Taxa de Crescimento
Anual (1991-2020)
1,49%

Amambai

25.951

Dourados

Dourados

135.984 164.949 196.035 225.495

1,76%

Dourados

Maracaju

22.999

26.219

37.405

48.022

2,57%

Dourados

Caarapó

22.492

20.706

25.767

30.593

1,07%

Dourados
Itaporã
15.935 17.045 20.865 25.162
1,59%
Naviraí: Mundo
Mundo Novo 17.633 15.669 17.043 18.473
0,16%
Novo
Naviraí: Mundo
Iguatemi
11.100 13.617 14.875 16.176
1,31%
Novo
Naviraí: Mundo
Eldorado
11.025 11.059 11.694 12.400
0,41%
Novo
Total
263.119 298.748 358.414 416.147
1,59%
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.

A região geográfica intermediária de Dourados é composta por 34 municípios (897,6 mil
habitantes) que integram cinco regiões geográficas imediatas, polarizadas pelos centros
urbanos de Dourados, Amambai e Naviraí-Mundo Novo, Ponta Porã e Nova Andradina.
As regiões geográficas imediatas de Ponta Porã e Nova Andradina não são atingidas pela
Nova Ferroeste, de forma que a população total no conjunto de regiões geográficas
imediatas atingidas (Dourados, Amambai e Naviraí/Mundo) é de 665,2 mil habitantes,
sendo 62,5% deles residentes nos 13 municípios que compõem a rede urbana da região
geográfica imediata que tem como centro a cidade de Dourados. Entre 1991 e 2020, a
região cresceu a uma taxa de 1,39% ao ano, porém, os municípios das regiões geográficas
imediatas de Amambai (localizados fora do eixo da BR-163) e Nova Andradina,
registraram crescimento inferior a 1% ao ano. A maior taxa anual de crescimento foi na
região de Ponta Porã, conforme Tabela 5-11.
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Tabela 5-11: População das Regiões Geográficas Imediatas que Compõem a Região Geográfica Intermediária de Dourados entre
1991 e 2020
Região Geográfica
Imediata
Amambai
Dourados
Naviraí: Mundo Novo
Nova Andradina
Ponta Porã
Total

CI 5477

Quantidade de
Quantidade de
População
Municípios em
População 1991
População 2000
População 2010
Municípios em
2020
1991
2020
5
69.268
72.162
82.139
5
92.027
13
288.017
317.132
379.503
13
439.873
6
88.303
98.917
116.381
6
133.357
7
90.882
92.868
104.998
7
117.085
3
65.650
76.379
96.331
3
115.289
34
602.120
657.458
779.352
34
897.631
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Taxa Anual de
Crescimento (19912020)
0,98%
1,47%
1,43%
0,88%
1,96%
1,39%
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No município de Dourados residem 25% da população regional (225,5 mil habitantes),
enquanto 49% (440 mil habitantes) se concentram nos municípios integrantes da rede
urbana, que tem a cidade de Dourados como ponto central. Os municípios com o maior
número de habitantes dessa região, além de Dourados são: Ponta Porã (93,9 mil), Naviraí
(55,7 mil), Nova Andradina (55,2 mil) e Maracaju (48 mil). O município de Rio Brilhante
registrou a mais alta taxa anual de crescimento nas últimas três décadas (3,05%) e os
municípios de Maracaju, Japorã, Nova Andradina, Ponta Porã e Naviraí registraram taxas
entre 2 e 3% ao ano, no mesmo período. Como se confirma pelos dados mostrados no
Gráfico 5-10, a concentração da população na região geográfica imediata de Dourados,
registrada em 2020, tem se mantido mais ou menos constante nas últimas três décadas,
com pequeno aumento de intensidade.
Gráfico 5-10: Participação das Regiões Geográficas Imediatas na Composição da
População Total da Região Geográfica Intermediária de Dourados entre 1991 e
2020
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Dourados

Naviraí - Mundo
Novo
1991

Nova Andradina
2000

2010

Ponta Porã

Amambai

2020

Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.
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A região geográfica imediata de Naviraí registrou pequeno crescimento da participação
estadual, entre 1991 e 2020, enquanto as regiões de Nova Andradina e Amambai tiveram
a sua participação reduzida. A região geográfica imediata de Amambai abriga apenas
13,8% da população regional, pois quatro dos municípios que lhe integram possuem
população inferior a 15 mil habitantes. A população municipal de Sete Quedas, localizado
na parte sul da região de Amambai: junto à divisa com o Paraguai, onde se situa o
município paraguaio de Pindoty Porã, se reduziu a uma taxa anual de 1,13%, com a maior
perda populacional na década de 1990. A única região geográfica imediata a apresentar
crescimento em sua participação no volume da população total da região geográfica
intermediária de Dourados foi Ponta Porã, que passou de uma participação de 10,9% em
1991 para 12,8% em 2020.
Em torno de 77,3% da população total da região geográfica intermediária de Dourados
vivia em áreas urbanas de cidades ou vilas em 2010. O conjunto populacional residente
em zonas rurais, onde não se registravam aglomerados equivalia a 19,9%, conforme pode
ser observado no Gráfico 5-11, o qual mostra a distribuição da população, em termos
relativos, conforme a situação do setor censitário em 2010.
Gráfico 5-11: Percentual da População da Região Geográfica de Dourados por
Situação do Setor Censitário em 2010

0,20%
1,60%
0,90%

19,90%

0,10%
77,30%

Área urbanizada de cidade ou vila

Aglomerado rural isolado - núcleo

Aglomerado rural isolado - povoado

Área não urbanizada de cidade ou vila

Aglomerado rural de extensão urbana

Zona rural, exclusive aglomerado rural

Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010. Elaborado pela Fipe.
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5.3.2.1.4

Dinâmica Populacional na Região Geográfica Intermediária de Cascavel

O projeto da Nova Ferroeste atinge 22 municípios na região geográfica intermediária de
Cascavel. A localização destes municípios e de suas cidades, assim como os limites das
regiões geográficas imediatas a que pertencem, são mostrados na Figura 5-5.
Figura 5-5: Municípios Atingidos Pela Nova Ferroeste Na Região Geográfica
Intermediária de Cascavel, no estado do Paraná

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

A população somada dos municípios atingidos pela Nova Ferroeste na região geográfica
intermediária de Cascavel, em 2020, é de 807,9 mil habitantes, conforme demonstrado na
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Tabela 5-12, a qual apresenta a população dos municípios atingidos nesta região e a taxa
de crescimento anual, entre os anos de 1991 e 2020.
Tabela 5-12: População dos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Cascavel, entre 1991 e 2020
Região geográfica
imediata

Município

1991

2000

2010

2020

Taxa de
crescimento anual
(1991-2020)

Marechal Cândido
Rondon

Nova Santa Rosa

-

3.611

7.626

8.266

4,23%

Subtotal
3.611
7.626
8.266
4,23%
‐
Cascavel
Cascavel
192.990 245.369 286.205 332.333
1,89%
Cascavel
Matelândia
17.329
14.344
16.078 18.107
0,15%
Cascavel
Guaraniaçu
26.012
17.201
14.582 12.217
-2,57%
Cascavel
Céu Azul
10.586
10.445
11.032 11.819
0,38%
Cascavel
Catanduvas
9.821
10.421
10.202 10.167
0,12%
Santa Tereza do
Cascavel
14.149
18.368
10.332 10.096
-1,16%
Oeste
Cascavel
Vera Cruz do Oeste 11.370
9.651
8.973
8.454
-1,02%
Cascavel
Ibema
6.106
5.872
6.066
6.370
0,15%
Cascavel
Campo Bonito
5.059
5.128
4.407
3.763
-1,02%
Subtotal
293.422 336.799 367.877 413.326
1,19%
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul 54.102
30.025
30.777 32.139
-1,78%
Laranjeiras do Sul
Nova Laranjeiras
11.699
11.241 11.507
-0,08%
Laranjeiras do Sul
Marquinho
5.659
4.981
4.340
-1,32%
Subtotal
54.102
47.383
46.999 47.986
0,04%
Toledo
Toledo
94.879
98.200 119.313 142.645
1,42%
Assis
Toledo
39.737
33.317
33.025 33.340
-0,60%
Chateaubriand
Toledo
Guaíra
30.000
28.659
30.704 33.310
0,36%
Toledo
Terra Roxa
19.820
16.300
16.759 17.522
-0,42%
Toledo
Tupãssi
8.829
8.018
7.997
8.109
-0,29%
Toledo
Maripá
5.889
5.684
5.582
-0,27%
Subtotal
193.265 190.383 213.482 240.508
0,81%
Foz do Iguaçu
Medianeira
38.665
37.827
41.817 46.574
0,64%
São Miguel do
Foz do Iguaçu
24.721
24.432
25.769 27.576
0,38%
Iguaçu
Santa Terezinha de
6.030
5.638
20.841 23.699
4,83%
Foz do Iguaçu
Itaipu
Subtotal
69.416
67.897
88.427 97.849
1,19%
Total
610.205 646.073 724.411 807.935
0,97%
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.
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A região geográfica intermediária de Cascavel é composta por municípios que integram
oito regiões geográficas imediatas polarizadas pelos centros urbanos de Cascavel, Foz do
Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Laranjeiras do Sul, Dois Vizinhos, Pato
Branco e Francisco Beltrão. A população total do conjunto de municípios que integram
estas regiões é de 2,05 milhões de habitantes, sendo 26% deles residentes nos 19
municípios que compõem a rede urbana da região geográfica imediata que tem como
centro a cidade de Cascavel (Tabela 5-13). Entre 1991 e 2020, a região como um todo (71
municípios) cresceu a uma taxa de 0,81% ao ano, tendo apenas a região geográfica
imediata de Dois Vizinhos apresentado decréscimo no número de sua população (Tabela
5-13).
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Tabela 5-13: População das Regiões Geográficas Imediatas que Compõem a Região Geográfica Intermediária de Cascavel entre
1991 e 2020
Região Geográfica
Imediata

Quantidade de
Municípios em
1991

População 1991

População 2000

População 2010

Quantidade de
Municípios em
2020

População 2020

Taxa Anual de
Crescimento (19912020)

Cascavel

19

414.820

448.660

478.222

23

526.584

0,83%

Dois Vizinhos

5

84.261

78.232

76.372

6

82.192

-0,09%

Foz do Iguaçu

5

269.911

348.449

368.583

7

382.663

1,21%

Francisco Beltrão

17

214.699

193.713

261.331

21

277.409

0,89%

Laranjeiras do Sul
Marechal Cândido
Rondon
Pato Branco

2

85.611

102.081

103.555

8

106.904

0,77%

1

49.430

59.229

72.042

6

81.647

1,75%

11

225.011

235.489

249.793

15

268.563

0,61%

Toledo

11

282.794

275.034

300.711

14

331.900

0,55%

Total

71

1.626.537

1.740.887

1.910.609

100

2.057.862

0,81%

Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
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Conforme pode ser observado no Gráfico 5-12, a população residente na região
geográfica se concentra nas regiões de Cascavel e Foz do Iguaçu, onde estão 45% da
população total. Nas últimas três décadas verificou-se, a exemplo do que ocorre em outras
regiões do estado e do país, a permanência da tendência à concentração da população nas
regiões centrais das redes urbanas. Observe-se, com base no Gráfico 5-12 que as regiões
geográficas imediatas periféricas, não lindeiras à rodovia BR-277, têm menor
participação no conjunto da população desta região geográfica intermediária.
Gráfico 5-12: Participação das Regiões Geográficas Imediatas na Composição da
População Total Da Região Geográfica Intermediária de Cascavel entre 1991 e
2020
28%
25%
23%
20%
18%
15%
13%
10%
8%
5%
3%
0%

1991

2000
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Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Em torno de 75,8% da população total da região geográfica intermediária de Cascavel,
vivia em áreas urbanas de cidades ou vilas em 2010 (Gráfico 5-13). O conjunto
populacional residente em zonas rurais onde não se registravam aglomerados equivalia a
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20,3%, conforme pode ser observado no Gráfico 5-13, o qual mostra a distribuição da
população, em termos relativos, conforme a situação do setor censitário em 2010.
Gráfico 5-13: Percentual da População da Região Geográfica de Intermediária
Cascavel por Situação do Setor Censitário

20,3%

0,8%

0,5%

2,7%

75,8%

1 - Área urbanizada de cidade ou vila
2 - Área não-urbanizada de cidade ou vila
3 - Área urbana isolada
5 - Aglomerado rural isolado - povoado
8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.1.5

Dinâmica Populacional na Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava

Na região geográfica intermediária de Guarapuava, são atingidos de forma direta os
municípios de Guarapuava, Goioxim, Cantagalo, Candói e Inácio Martins. Os limites
geográficos destes municípios em relação ao projeto da Nova Ferroeste, do sistema viário
regional, das sedes municipais e localidades rurais são apresentados na Figura 5-6.

CI 5477

37

Figura 5-6: Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Guarapuava, no Estado do Paraná

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

A população somada dos municípios diretamente atingidos na região geográfica
intermediária de Guarapuava, em 2020, era de 198,9 mil habitantes. A Tabela 5-14
apresenta a população de cada município entre 1991 e 2020, juntamente com a taxa de
crescimento anual da população neste período. Como se vê, os municípios de Cantagalo,
Goioxim e Inácio Martins registraram redução em sua população, com queda acentuada
em Cantagalo. Guarapuava e Candói apresentaram crescimento, porém, com taxas anuais
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inferiores a 0,7%, o que evidencia migração para fora da região geográfica intermediária
de Guarapuava, especialmente para a região geográfica intermediária de Curitiba.
Tabela 5-14: População dos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Guarapuava, entre 1991 e 2020
Taxa de
Crescimento
Município
1991
2000
2010
2020
Anual (19912020)
Guarapuava
Guarapuava
159.634
155.161
167.328
182.644
0,47%
Guarapuava
Candói
14.185
14.983
16.053
0,62%
Guarapuava
Cantagalo
25.497
12.810
12.952
13.329
-2,21%
Guarapuava
Inácio Martins
13.776
10.963
10.943
11.121
-0,74%
Guarapuava
Goioxim
8.086
7.503
7.053
-0,68%
Total
198.907
201.205
213.709
230.200
0,51%
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.
Região
Geográfica
Imediata

As redes urbanas da região geográfica intermediária de Guarapuava têm essa cidade e a
cidade de Pitanga como polos de regiões geográficas imediatas, com população total de
462,7 mil habitantes (Tabela 5-15). Menos de 20% da população vivem nos municípios
da região geográfica imediata de Pitanga. Entre 1991 e 2020, a região teve a sua
população total reduzida a uma taxa de -0,28% ao ano.
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Tabela 5-15: População das Regiões Geográficas Imediatas Que Compõem A Região Geográfica intermediária de Guarapuava
entre 1991 e 2020
Região
Geográfica
Imediata
Guarapuava
Pitanga
Total
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Quantidade de
Quantidade de
Municípios em
População 1991
População 2000
População 2010
Municípios em
População 2020
1991
2020
7
356.349
375.798
331.223
12
353.662
3
106.418
94.331
83.133
7
73.167
10
462.767
470.129
414.356
19
426.829
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Taxa Anual de
Crescimento (19912020)
-0,03%
-1,28%
-0,28%
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A concentração da população na região geográfica imediata de Guarapuava, registrada
em 2020, se intensificou ao longo das últimas três décadas, conforme exibido no Gráfico
5-14.
Gráfico 5-14: Participação das Regiões Geográficas Imediatas na Composição da
População Total da Região Geográfica Intermediária de Guarapuava entre 1991 e
2020
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Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela
Fipe.

Em torno de 63,6% da população total da região geográfica intermediária de Guarapuava,
vivia em áreas urbanas de cidades ou vilas em 2010. O conjunto populacional residente
em zonas rurais onde não se registravam aglomerados equivalia a 63,6%, conforme
Gráfico 5-15, o qual mostra a distribuição da população, em termos relativos, conforme
a situação do setor censitário em 2010.

CI 5477

41

Gráfico 5-15: Percentual da População da Região Geográfica de Guarapuava por
Situação do Setor Censitário
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63,60%
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1,30%
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Área urbanizada de cidade ou vila

Aglomerado rural isolado - núcleo

Área urbana isolada

Área não urbanizada de cidade ou vila

Zona rural, exclusive aglomerado rural
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.1.6

Dinâmica Populacional na Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa

Na região geográfica intermediária de Ponta Grossa, são atingidos de forma direta, os
municípios de Irati, Fernandes Pinheiro, Palmeira, São João do Triunfo e Porto
Amazonas. Os limites geográficos desses municípios em relação ao projeto da Nova
Ferroeste, do sistema viário regional, das sedes municipais e localidades rurais são
apresentados na Figura 5-7.
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Figura 5-7: Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Ponta Grossa, no Estado do Paraná

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

A população somada dos municípios diretamente atingidos na região geográfica
intermediária de Ponta Grossa, em 2020, era de 92,8 mil habitantes. A Tabela 5-16
apresenta a população de cada município entre 1991 e 2020, juntamente com a taxa de
crescimento anual da população nesse período. Com exceção de Fernandes Pinheiro, os
demais municípios apresentaram crescimento populacional, entre 1991 e 2020, com taxas
que variaram entre 0,54 e 1,07% ao ano.
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Tabela 5-16: População dos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Ponta Grossa, entre 1991 e 2020
Região
Geográfica
Imediata
Irati
Irati
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa

Taxa DE
Crescimento Anual
(1991-2020)
Irati
47.854 52.352
56.207 61.088
0,85%
Fernandes Pinheiro
6.368
5.932
5.602
-0,64%
Palmeira
29.046 30.847
32.123 33.994
0,54%
São João do Triunfo 12.320 12.418
13.704 15.241
0,74%
Porto Amazonas
3.579
4.236
4.514
4.874
1,07%
Total
92.799 106.221 112.480 120.799
0,91%
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.
Município

1991

2000

2010

2020

A população total da região geográfica intermediária de Ponta Grossa cresceu a uma taxa
anual de 1,09% ao ano, passando de 722,7 para 988,5 mil habitantes entre 1991 e 2020
(Tabela 5-17). As redes urbanas que têm as cidades de Telêmaco Borba e Irati como
subpolos regionais apresentaram crescimento inferior ao centro regional (Ponta Grossa).
Essa situação indica a permanência, nesta região do estado, da tendência à concentração
populacional nos centros urbanos mais populosos.
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Tabela 5-17: População das Regiões Geográficas Imediatas que Compõem a Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa
entre 1991 e 2020
Região
Geográfica
Imediata

Quantidade de
Municípios em
1991

População 1991

População 2000

População 2010

Quantidade de
Municípios em
2020

População 2020

Taxa Anual de
Crescimento (19912020)

Irati

6

124.658

130.696

142.119

7

156.142

0,78%

Ponta Grossa

11

447.192

518.854

575.463

12

642.624

1,26%

Telêmaco Borba

5

150.813

159.267

172.922

7

189.750

0,80%

Total

22

722.663

808.817

890.504

26

988.516

1,09%

Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
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A concentração da população residente na região geográfica intermediária de Ponta
Grossa, no entorno do centro desta rede urbana se mantém constante desde 1991,
indicando leve intensificação nas últimas três décadas (Gráfico 5-16).
Gráfico 5-16: Participação das Regiões Geográficas Imediatas na Composição da
População Total da População da Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa entre 1991 e 2020
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Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela
Fipe.

Em torno de 73,2% da população total da região geográfica intermediária de Ponta Grossa
residia em áreas urbanizadas de cidades ou vilas, enquanto 20,9% habitavam regiões
rurais em domicílios dispersos em território sem aglomerados demográficos (Gráfico
5-17).
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Gráfico 5-17: Percentual da População da Região Geográfica de Ponta Grossa por
Situação do Setor Censitário
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1 - Área urbanizada de cidade ou vila
2 - Área não-urbanizada de cidade ou vila
3 - Área urbana isolada
4 - Aglomerado rural de extensão urbana
5 - Aglomerado rural isolado - povoado
6 - Aglomerado rural isolado – núcleo
8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.1.7

Dinâmica Populacional na Região Geográfica Intermediária de Curitiba

A Nova Ferroeste deverá atingir nove municípios da região geográfica intermediária de
Curitiba, sendo Paranaguá e Morretes na região geográfica imediata de Paranaguá, mais
São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Contenda, Mandirituba, Balsa
Nova e Lapa ne região geográfica imediata de Curitiba. Os limites geográficos desses
municípios em relação ao projeto da Nova Ferroeste, do sistema viário regional, das sedes
municipais e localidades rurais são apresentados na Figura 5-8.

CI 5477

47

Figura 5-8: Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Curitiba, no Estado do Paraná

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

A população desse conjunto de municípios era de 859,6 mil habitantes em 2020, tendo
crescido nas últimas três décadas, a uma taxa de 2,6% ao ano. Os municípios de São José
dos Pinhais e Fazenda Rio Grande registraram taxas anuais de crescimento superiores a
3%, o que determinou um crescimento absoluto acima de 150% no número de habitantes
entre 1991 e 2020 (Tabela 5-18).
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Tabela 5-18: População dos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Curitiba, entre 1991 e 2020
Região
Taxa de
Geográfica
Município
1991
2000
2010
2020
Crescimento
Imediata
Anual (1991-2020)
Curitiba
São José dos Pinhais 127.455 204.316 264.210 329.058
3,32%
Curitiba
Araucária
61.889 94.258 119.123 146.214
3,01%
Curitiba
Fazenda Rio Grande
62.877
81.675 102.004
2,45%
Curitiba
Lapa
40.150 41.838
44.932 48.410
0,65%
Curitiba
Mandirituba
38.336 17.540
22.220 27.315
-1,16%
Curitiba
Contenda
8.941
13.241
15.891 18.837
2,60%
Curitiba
Balsa Nova
7.515
10.153
11.300 13.092
1,93%
Paranaguá
Paranaguá
107.675 127.339 140.469 156.174
1,29%
Paranaguá
Morretes
13.135
15.275
15.718 16.446
0,78%
Total
407.087 588.837 717.548 859.570
2,61%
Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Na região geográfica intermediária de Curitiba, integrada pelas regiões geográficas
imediatas de Curitiba, Paranaguá e União da Vitória, em que se encontram 38 municípios,
a população total saltou de 2,44 milhões em 1991 para 4,17 milhões em 2020, o que
representa aumento populacional a uma taxa de crescimento anual da ordem de 1,86%
(Tabela 5-19).
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Tabela 5-19: População das Regiões Geográficas Imediatas que Compõem a Região Geográfica Intermediária de Curitiba entre
1991 e 2020
Região Geográfica
Imediata

Quantidade de
Municípios em
1991

População 1991

População 2000

População 2010

Quantidade de
Municípios em
2020

População 2020

Taxa Anual de
Crescimento (19912020)

Curitiba

23

2.140.982

2.813.237

3.223.836

29

3.693.891

1,90%

Paranaguá

6

174.965

235.840

265.392

7

299.824

1,87%

União da Vitória

9

129.019

142.565

165.299

9

178.227

1,12%

Total

38

2.444.966

3.191.642

3.654.527

45

4.171.942

1,86%

Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
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Ao longo das últimas três décadas, a concentração da população da região geográfica
intermediária de Curitiba se manteve constante, com a presença de quase de 90% na
região geográfica imediata de Curitiba e pouco mais de 10% nas regiões de Paranaguá e
União da Vitória (Gráfico 5-18).
Gráfico 5-18: Participação das Regiões Geográficas Imediatas na Composição da
População Total da Região Geográfica Intermediária de Curitiba entre 1991 e
2020
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Fonte: Ibge: Censos demográficos, 1991, 2000, 2010 e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.

O percentual da população da região geográfica intermediária de Curitiba residente em
áreas urbanizadas de cidades ou vilas, de 86,4%, é superior aos das demais regiões que
compõem a presente área de estudo em razão das características específicas relativas ao
maior peso das atividades industriais e serviços, com mais forte apelo à economia urbana
em comparação às regiões em que predominam as atividades primárias. A população
residente em áreas estritamente rurais, ou seja, regiões com alta dispersão e domicílios e
sem a presença de aglomerados, da região geográfica intermediária de Curitiba era de
apenas 8,1% (Gráfico 5-19).
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Gráfico 5-19: Percentual da População Da Região Geográfica de Curitiba por
Situação do Setor Censitário
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3 - Área urbana isolada
4 - Aglomerado rural de extensão urbana
5 - Aglomerado rural isolado - povoado
8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.2 Condições de Saúde e Doenças Endêmicas
5.3.2.2.1

Condições de Saúde

A presente seção analisa a situação dos municípios elegíveis para os canteiros de obras,
assim como aqueles que poderão prover atendimento de maior complexidade à saúde dos
trabalhadores a serem envolvidos de forma direta ou indireta na instalação e operação da
Nova Ferroeste. São apresentadas informações sobre a estrutura de saúde e das principais
doenças endêmicas.
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5.3.2.2.1.1 Estrutura de Saúde
De acordo com o planejamento realizado pelos empreendedores da Nova Ferroeste, os
municípios de Amambai, no Mato Grosso do Sul e Santa Terezinha de Itaipu, Guaíra,
Cascavel, Guarapuava, Porto Amazonas, São José dos Pinhais e Paranaguá, no estado do
Paraná, são elegíveis para a instalação de canteiros de obras. Desse modo, os centros
geográficos regionais intermediários de Dourados, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa
e Curitiba apresentam as melhores condições de oferta de serviços sanitários em termos
da estrutura assistencial e grau de complexidade. A Tabela 5-20 discrimina a quantidade
de leitos hospitalares por região geográfica intermediária dos estados do Paraná e Mato
Grosso do Sul, em setembro de 2021. Em números absolutos, a região de Curitiba
apresenta a maior oferta com 9.484 leitos e uma relação de 242 leitos hospitalares por 100
mil habitantes. Dourados registra a menor taxa de leitos por 100 mil habitantes entre as
regiões a serem diretamente influenciadas pela Nova Ferroeste.
Tabela 5-20: Leitos Hospitalares por Região Geográfica Intermediária
Região Geográfica
Intermediária
Campo Grande
Corumbá
Dourados
Subtotal
Cascavel
Guarapuava
Ponta Grossa
Curitiba
Londrina
Maringá
Subtotal
Total

Total de
Leitos

Leitos por 100 mil
Leitos SUS
Habitantes

3.500
234
2.256
603
165
468
1.649
189
1.183
5.752
211
3.907
4.508
261
3.134
970
284
812
1.632
199
1.158
9.484
242
6.205
5.863
314
4.514
4.927
314
3.438
27.384
267
19.261
38.888
248
27.075
Fonte: Datasus, 2021. Elaborado pela Fipe.

Leitos Não SUS
1.244
135
466
1.845
1.374
158
474
3.279
1.349
1.489
8.123
11.813

Os leitos da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) representam 68,5%
do total de leitos hospitalares nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Entre as cinco
regiões a serem diretamente influenciadas pela Nova Ferroeste, Curitiba concentra o
maior número de leitos hospitalares não integrantes do SUS (34,6%). Na região de

CI 5477

53

Cascavel 30,5% dos leitos hospitalares não pertencem ao SUS, enquanto em Guarapuava
este número equivale a apenas 16,3%. O Gráfico 5-20 apresenta o percentual de leitos
hospitalares em relação à quantidade total das regiões geográficas intermediárias sob a
influência direta da Nova Ferroeste, conforme os dados disponíveis relativos à situação
em setembro de 2021. Como se observa, pouco mais de 50% de todos os leitos estão
disponíveis na região geográfica intermediária de Curitiba que é seguida pela região de
Ponta Grossa, onde se encontram em torno de 25% dos 18,2 mil leitos hospitalares deste
conjunto de regiões (Gráfico 5-20).
Gráfico 5-20: Percentual de Leitos Hospitalares Por Região a ser Diretamente
Influenciada pela Nova Ferroeste (Setembro/2021)
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Fonte: Datasus, 2021. Elaborado pela Fipe.

Considerando-se, de forma específica, a infraestrutura de saúde dos municípios elegíveis
para canteiro de obras, com base nos dados disponíveis, Amambai contava, em 2017, com
10 centros de saúde, uma clínica médica e dois hospitais. Há 127 leitos hospitalares
disponíveis, o equivalente a 3,3 leitos por mil habitantes, sendo 40 disponibilizados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) (BDE/Semac). O município de Amambai oferece uma
boa infraestrutura de saúde e de serviços, mas caso seja necessário, os trabalhadores
também poderão contar com a infraestrutura do município de Dourados. Em Dourados,
há nove hospitais e 33 centros de saúde. Em 2017, os leitos hospitalares disponíveis no
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município somavam um total de 597, sendo 373 ofertados pelo SUS. No município, a
proporção de leitos por habitantes é de 2,7 em mil habitantes.
O município de Santa Terezinha de Itaipu contava, em 2020, com 31 estabelecimentos de
saúde. Desse total, 11 são consultórios médicos, três são centros de saúde e outros três
são postos de saúde. Há um total de 48 profissionais de saúde no município. Os moradores
de Santa Terezinha de Itaipu recorrem aos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu
quando necessitam de hospitais ou serviços especializados de saúde. O município de Foz
do Iguaçu conta com uma infraestrutura de quatro hospitais, 119 consultórios, 64 clínicas
especializadas e 32 centros de saúde. No ano de 2020, havia 401 leitos hospitalares em
Foz do Iguaçu, desse total 281 leitos correspondiam ao SUS. A proporção de leitos por
habitantes no município é de 1,55 em mil habitantes. Os profissionais que se dedicam a
área da saúde no município contabilizam um total de 1.403, o equivalente a 5,43
profissionais em mil habitantes.
O município de Cascavel, por sua vez, contava, em 2020, com um total de 744
estabelecimentos de saúde. Entre os estabelecimentos levantados se destacam, em
números absolutos, os consultórios médicos (398) e as clínicas especializadas (139).
Cascavel conta com oito hospitais e 949 leitos hospitalares, o que corresponde a 1,7 leitos
por mil habitantes, sendo que desse total 574 são disponibilizados pelo SUS. Há um total
de 2.324 profissionais de saúde (o que equivale a 7,0 profissionais para cada mil
habitantes).
O município de Guaíra possuía, em 2020, um total de 87 estabelecimentos de saúde.
Guaíra conta com 49 consultórios médicos, 11 centros de saúde e um hospital geral que
comporta 69 leitos hospitalares (a taxa de leitos hospitalares em relação a população
municipal é de 2,1 por mil habitantes). Há em Guaíra um total de 118 profissionais de
saúde. Os trabalhadores que estiverem em Guaíra também podem contar com a
infraestrutura do município de Toledo. O município de Toledo dispõe de três hospitais,
431 consultórios, 40 clínicas especializadas e 18 centros de saúde. Há em Toledo um total
de 321 leitos hospitalares. Essa quantia corresponde a 2,25 leitos a cada mil habitantes.
Desse total de leitos, a rede privada oferta a maior parte, 213 leitos. Em 2020, Toledo
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contava com 682 profissionais de saúde, o equivalente a 4,78 profissionais por mil
habitantes.
O município de Guarapuava contava, em 2020, com 477 estabelecimentos de saúde.
Considerando esses estabelecimentos se destacam os consultórios médicos com um total
de 294 registros. Em Guarapuava existem quatro hospitais que comportam 434 leitos
hospitalares, sendo 325 do SUS (a taxa de leitos hospitalares do município é de 2,4 por
mil habitantes). Há um total de 767 profissionais de saúde no município.
A infraestrutura de saúde do município de Porto Amazonas contava, em 2020, com duas
clínicas especializadas e dois centros de saúde. Porto Amazonas contabilizou sete
profissionais de saúde em atuação no município em 2020. Os moradores de Porto
Amazonas precisam recorrer ao município de Ponta Grossa quando necessitam de leitos
hospitalares ou serviços médicos especializados. Ponta Grossa conta sete hospitais, 676
consultórios médicos, 104 clínicas e 52 centros de saúde. Há em Ponta Grossa 649 leitos,
sendo que desse total, 450 são do SUS. A proporção de leitos hospitalares por habitantes
é de 1,83 leitos a cada mil habitantes. O município conta com 1.655 profissionais de
saúde.
O município de São José dos Pinhais contava, em 2020, com 484 estabelecimentos de
saúde. Desse total se destacam os consultórios médicos (310) e as policlínicas (80). São
José dos Pinhais dispõe de dois hospitais e 169 leitos hospitalares, sendo 113 do SUS. Há
no município 813 profissionais de saúde. São José dos Pinhais registra uma taxa de leitos
hospitalares de 0,5 por mil habitantes.
O município de Paranaguá contava, em 2020, com 233 estabelecimentos de saúde. Desse
total se destacam os consultórios médicos com um total de 120 estabelecimentos.
Paranaguá abriga dois hospitais e 169 leitos hospitalares, sendo 93 do SUS. Há no
município 385 profissionais de saúde. A taxa de leitos hospitalares em relação a
população municipal é de 0,6 por mil habitantes.
Tanto São José do Pinhais quanto Paranaguá contam com a infraestrutura e oferta do
serviço de saúde de Curitiba. A capital conta com 40 hospitais, 4.529 consultórios,
521clínicas especializadas e 111 centros de saúde. Há em Curitiba um total de 5.978 leitos

CI 5477

56

hospitalares, o correspondente a uma taxa de 3,1 leitos em mil habitantes. Desse total de
leitos 2.959 são do SUS e 3.019 são da rede privada. A quantidade de profissionais de
saúde em Curitiba contabiliza, em 2020, 16.167 profissionais. Desse total, 8.701 são
médicos.
5.3.2.2.1.2 Doenças Endêmicas


Malária

É sabido que fora da Amazônia as condições não são muito favoráveis à interação dos
fatores que determinam a endemicidade da malária. A transmissão ocorre com pouca
intensidade, todavia várias áreas estão sujeitas à ocorrência de focos devido à importação
de casos dessa região (Bértoli e Moitinho, 2001). Nesse sentido, os estados do Paraná e
Mato Grosso do Sul podem ser considerados áreas de baixo risco para a incidência da
doença. De acordo com Bértoli e Moitinho:
Inclui-se nas áreas de baixo risco o Estado do Paraná, onde o controle da
malária foi consolidado a partir da década de 60, e cujo potencial malarígeno
é mantido pela presença de anofelinos transmissores que mantêm a
capacidade vetorial em áreas restritas, onde as condições climáticas e a
pressão exercida pela chegada de doentes de malária e de portadores
assintomáticos são responsáveis pela reintrodução constante do agente
etiológico (Bértoli e Moitinho, 2001).

Para reforçar esse ponto, destaca-se o Boletim Epidemiológico sobre a malária produzido
em 2020 pelo Ministério da Saúde, no qual nenhum município paranaense e sul matogrossense é mencionado no relatório.
O Gráfico 5-21 apresenta a quantidade de casos de malária notificados para cada 100 mil
habitantes, nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, nos últimos cinco anos. Após ter
apresentado contágio mais elevado no estado do Paraná, em 2018 e Mato Grosso do Sul,
em 2019, as notificações sobre casos de malária caíram substancialmente em 2020.
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Gráfico 5-21: Casos de Malária Confirmados no Paraná e no Mato Grosso do Sul
por 100 Mil Habitantes (2017-2021)
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Fonte: DataSUS, 2021. Elaborado pela Fipe.

A pesquisa de Bértoli e Moitinho (2001) sobre a malária no estado do Paraná no final dos
anos 1990 demostrou que, nesse período, os municípios com maior número de casos
autóctones, ou seja, casos de malária contraídos pelo enfermo na zona de sua residência,
foram Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu e Santa Helena, devido especialmente à
região de influência do lago de Itaipu.
Ressalta que o município de Foz do Iguaçu, que faz divisa com Santa Terezinha de Itaipu,
viveu um surto em 2007 com 44 casos confirmados de malária. Dez anos após o surto,
Foz do Iguaçu contabilizou três casos em 2017 e registrou apenas um caso em 2020.
Na sequência são apresentadas informações epidemiológicas sobre a malária nos
municípios eleitos canteiros de obras do empreendimento.
Considerando os municípios paranaenses que foram selecionados como canteiros de obra,
verifica-se a ocorrência de casos de malária nos seguintes municípios: Cascavel, São José
dos Pinhais e Paranaguá. Cascavel é o município que apresenta maior vulnerabilidade em
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relação a ocorrência da malária. Nos últimos cinco anos foram confirmados 18 casos no
município, sendo oito deles no ano de 2019. Já os municípios de Paranaguá e São José
dos Pinhais contabilizaram nos últimos cinco anos três e dois casos, respectivamente,
conforme o Gráfico 5-22. O município de Amambai no Mato Grosso do Sul registrou
apenas quatro casos de malária nos últimos 14 anos, sendo três casos em 2012 e um caso
em 2017.
Gráfico 5-22: Ocorrência de Casos de Malária Confirmados nos Municípios
Paranaenses Selecionados como Canteiros de Obra (2017-2021)
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Fonte: DataSUS, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quanto a ocorrência de malária nos municípios interceptados pela Nova Ferroeste, a
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) indicou a necessidade de estudos específicos
para o município de Dourados (apresentou um caso autóctone no ano de 2018, portanto,
classificado como área de risco para malária) através do Ofício nº 485/2021/SVS/MS,
conforme disposto na Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015, Anexo IIA. Salientou ainda, que os procedimentos para realização dos estudos deveriam atender
ao disposto na Portaria MS/SVS nº 1 de 13 de janeiro de 2014.
Isto posto, destaca-se que o Ofício nº 485/2021/SVS/MS foi atendido através do estudo
indicado, o qual foi protocolado na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul
em 20 de setembro de 2021 (Anexo 5-8) e é apresentado de forma resumida na sequência.
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o Resumo do estudo realizado em atendimento do Ofício nº 485/2021/SVS/MS
O município de Dourados realizou em 2018 apenas um exame de detecção ativa, tendo
positivação confirmada pelo agente etiológico Plasmodium vivax. Em 2019 o município
realizou seis exames de detecção ativa, e positivou os seis casos, sendo cinco pelo agente
etiológico Plasmodium vivax e um caso misto, pelos agentes etiológicos Plasmodium
vivax e P. falciparum. Já em 2020 o município realizou dois exames de detecção ativa,
tendo uma positivação de origem externa (Gráfico 5-23).
Gráfico 5-23: Casos Positivos de Malária Notificados entre 2018 e 2020 em
Dourados/MS
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Fonte: Elaborado pela Fipe.

O Índice de Falciparum Anual (IFA) estima o risco de ocorrência anual de malária em
áreas endêmicas pelo Plasmodium falciparum, considerado o maior causador dos casos
positivados de malária grave e de óbitos no Brasil. Dourados apresentou IFA de 100%
para a espécie Plasmodium falciparum no ano de 2018, 83,33% para o ano de 2019 e 0%
no ano de 2020.
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Gráfico 5-24: Índice de Plasmodium falciparum (IFA) para os Anos de 2018 e 2020
em Dourados/MS
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Fonte: Elaborado pela Fipe.

Desse total de casos positivados entre 2018 e 2020 o município realizou o tratamento dos
casos positivados com oito dias de eficácia em 2018, 48 horas depois dos primeiros
sintomas em 2019, conforme preconizado pelo PNCM.
O índice parasitário anual leva em consideração o número de exames positivos de malária
(códigos B50 a B53 da CID-10), por mil habitantes, em determinado espaço geográfico,
no ano considerado. De acordo com os casos notificados, Dourados apresentou o índice
parasitário anual classificado como baixo grau de risco (Tabela 5-21), atingindo as faixas
etárias entre 20 e 49 anos, com 90% de ocorrência em pessoas do sexo masculino.
Tabela 5-21: Índice Parasitário Anual (IPA) dos Casos de Malária para os Anos de
2018 a 2020 no Município de Dourados/MS
Ano
2018
2019
2020

Índice Parasitário Anual (IPA) de Malária
Casos Positivos
%
1
0,0045
6
0,0272
0
0
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Classificação
Baixo
Baixo
Baixo

Referente ao risco de transmissão, a situação epidemiológica atual da vigilância e controle
da malária no âmbito municipal aponta que o município de Dourados se encontra em
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processo de eliminação, com IPA Baixo ≤1 caso/1.000 hab. Possui como suporte uma
infraestrutura de 43 equipamentos e 112 profissionais, considerados necessários para
ações de controle e combate caso ocorra possíveis surtos pontuais.


Situação Entomológica de Dourados

Foram realizadas três campanhas de campo em oito pontos de coleta distribuídos na AII
e na AID, seguindo as metodologias de captura de alados e imaturos conforme aponta a
Portaria SVS/MS nº 01/2014. A Foto 5-1 e a Foto 5-2 exibem momentos de coleta e busca
de espécimes.
Foto 5-1: Realização de Coleta de
Espécimes Aladas Utilizando
Armadilha do Tipo CDC

Foto 5-2: Busca Ativa por Formas
Imaturas

Cézar Santos, 01/08/2021.

Cézar Santos, 01/08/2021

No Brasil, as principais espécies vetoras da malária pertencem a dois subgêneros:
Nyssorhynchus e Kerteszia, tendo como destaque as espécies Anopheles darlingi,
Anopheles aquasalis e Anopheles albitarsis, que são mais frequentemente ligadas à
transmissão da doença no país. Ao todo foram coletados 233 mosquitos nas três
campanhas de campo com a seguinte distribuição: 1ª Campanha com a abundância de 60
indivíduos, 2ª Campanha com abundância de 90 indivíduos e a 3ª Campanha com
abundância de 83 indivíduos. Desse total três espécies apresentaram elevada abundância,
sendo elas: An. oswaldoi (73 ind), An. galvaoi (61 ind) e An. albitarsis com (52 ind). Vale
destacar que foram identificados indivíduos adultos da espécie Anopheles darlingi (Foto
5-3) principal transmissor da malária no Brasil, uma espécie considerada vetor potencial
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em algumas áreas (Rondônia, Pará e Acre) e quatro espécies consideradas vetores
secundários da malária no Brasil.
Quanto às formas imaturas, foi verificado a mesma diversidade de espécies semelhante
às formas adultas, tendo a espécie Anopheles oswaldoi (Foto 5-4) a maior predominância
nos pontos amostrais.
Foto 5-3: Alado da Espécie An.

Foto 5-4: Alado da Espécie An.

Cézar Santos, 01/08/2021.

Cézar Santos, 01/08/2021.

Darlingi

oswaldoi

As espécies An. Darlingi e An. oswaldoi possuem o hábito de picar em ambientes internos
nas residências, no período crepuscular e noturno variando entre 18 e 22 horas. Essas
espécies apresentaram a maior taxa de paridade, evidenciando sua capacidade de manter
seu ciclo evolutivo, podendo ocorrer positivações nos trabalhadores na implantação do
empreendimento, devido a agressividade que o vetor tende a atacar seres humanos dentro
de alojamentos e canteiros de obras.
o Plano de Ação para Controle da Malária em Dourados
O Plano de Ação de Controle da Malária (PACM) foi elaborado a partir das informações
contidas na Avaliação do Potencial Malarígeno (APM) do empreendimento. Assim, o
plano leva em consideração a influência que o empreendimento tem sobre a população da
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Área de Influência Indireta (AII), distribuídas na Zona Urbana e na Zona Rural do Distrito
de Picadinha, município de Dourados, e os impactos locais que o empreendimento terá
sobre sua Área de Influência Direta (AID).
O PACM é parte integrante do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de
Epidemias no âmbito Municipal, mantendo interface com os planos, programas e projetos
a serem implementados no processo de licenciamento ambiental da Nova Ferroeste, e será
composto pelos seguintes indicadores: de execução das intervenções; de impactos
epidemiológicos; e de parâmetros entomológicos.
Tem por objetivo desenvolver ações para redução de fatores de riscos de infecção por
Plasmodium sp., incluindo medidas de prevenção, proteção e recuperação da saúde aos
trabalhadores e a população residente na área de influência do empreendimento.
Estruturalmente o PACM propõe eixos estruturantes de ações, conforme exibido na
Tabela 5-22.
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Tabela 5-22: Eixos Norteadores e Estratégias para a Implantação das Ações Propostas
Eixos Norteadores e
Estratégias

Objetivo

Estratégias

Eliminação de Fontes de
Infecção de Plasmodium sp.
Entre os Trabalhadores nas
Fases de Implantação e
Operação do
Empreendimento

Impedir que o trabalhador do
empreendimento atue como
fonte de infecção da malária

Realizar Busca ativa de
portadores sintomáticos e
assintomáticos

Diagnóstico e Tratamento
Oportuno e Correto da
Malária

Redução da Exposição aos
Riscos

Curar e/ou reduzir
Proporcionar atenção médica
incapacidades e complicações
e acesso a medicamentos para
à saúde do trabalhador do
o tratamento
empreendimento

Redução da exposição física
dos trabalhadores contra
picadas de anofelinos

Desenvolver medidas de
controle de anofelinos que
sejam seguras para o ser
Avaliação e Controle Seletivo
humano e causem o menor
de Anofelinos
impacto ambiental com vistas
a reduzir a população de
anofelinos

Educação e Comunicação
junto aos Trabalhadores e
Comunidade

Planejamento e
desenvolvimento das
atividades operacionais
considerando os hábitos das
espécies de anofelino

Ações

Recursos Necessários

Meta

Indicadores de
Monitoramento e Avaliação

Licença

Ano

Realização de exames de gota
espessa ou testes rápidos

Capacitação de profissionais
indicados pela
Superintendência de
Vigilância Epidemiológica e
Sanitária

Realizar exames de gota
espessa em 100% dos
trabalhadores

Número e % de trabalhadores
com exames de microscopia
ou teste rápido realizados

LI

2030 a 2033

Atenção ambulatorial e/ou
hospitalar e/ou serviços de
diagnose e terapia aos
trabalhadores

Humanos (médico,
enfermagem, microscopista).

Casos positivados realizar o
tratamento oportuno em
100% dos trabalhadores do
empreendimento

Número e % de trabalhadores
com infecção por
Plasmodium.sp autóctone ou
importados

LI

2030 a 2033

Fornecimento de produtos
repelentes; Telagem de
portas, janelas e varandas do
escritório, refeitório e
alojamentos; Eliminação de
criadouros temporários

Humanos: Biólogos,
supervisores e auxiliares de
campo;
Físicos: Área para realização
de reuniões educativas com
os trabalhadores; Materiais:
Vestimentas e EPI

Garantir para 100% dos
trabalhadores do
empreendimento o
fornecimento de
equipamentos de proteção
individual e coletiva para
prevenção da malária

Nº e proporção de (%) de
trabalhadores beneficiários de
cada meio protetor fornecido;

LI

2030 a 2033

Cobertura de 100% da área
territorial na AID do
empreendimento

Nº e proporção de (%) de
criadouros monitorados na
AID;
Nº e proporção de (%) de
criadouros positivos, espécie
e densidade na AID;
Nº e proporção de (%) de
atividades realizadas de
controle vetorial na AID.

LI

2030 a 2033

Nº e proporção de (%) de
trabalhadores participantes de
cada atividade educativa;
Nº e proporção de (%) da
população da AID e AII
participantes de cada
atividade educativa.

LI

2030 a 2033

Humanos (biólogo, auxiliar
de campo, motorista);
Identificação das principais Realização de três campanhas
Materiais (equipamentos de
espécies vetores, densidade de monitoramento dos vetores
coleta de mosquitos, veículos,
populacional e ritmo
da malária; Monitoramento de
produtos químicos como
nictimeral dos anofelinos nas
criadouros; Realização do
larvicidas ou inseticidas);
áreas de seus criadouros
controle químico
Físicos (laboratório de
entomologia).

Humanos: enfermeira, técnico
Atingir 100% dos
de enfermagem, biólogo;
trabalhadores do
Produção de cartazes, folders
Materiais: audiovisuais,
Oficinas comunitárias;
empreendimento com ações
e boletins epidemiológicos;
Desenvolver atividades
materiais gráficos, cartilhas,
Campanhas de mídia;
voltadas ao esclarecimento
Promoção de ações de
educativas e de orientação aos
peças de radiodifusão,
Atividades educativas grupais
sobre o contágio e prevenção
educação em saúde e
trabalhadores na AID e à
veículos, equipamentos
com trabalhadores (100%) e
da malária por meio de
mobilização social em
população da AII
audiovisuais;
comunidade (100% da AII)
cartazes, folders e boletins
parceria com o município
Físicos: área para a realização
epidemiológicos
de reuniões educativas.
Fonte: Elaborado pela Fipe.
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Dengue

Diferentemente da malária, o cenário para a dengue tem sido de maior gravidade nos
últimos anos, tanto no Mato Grosso do Sul, como no Paraná. A Tabela 5-23 discrimina o
número de casos de dengue em todas as regiões geográficas intermediárias nestes dois
Estados, para cada 100 mil habitantes. Como se vê, à exceção de Guarapuava, Ponta
Grossa e Curitiba, que apresentam valores em torno de 100 ou menos casos, as demais
regiões registram valores elevados superiores a 2 mil casos (Dourados) e a 3 mil
(Cascavel) em 2020. Após acentuada queda na notificação de casos em 2017 e 2018, em
todas as regiões, este número voltou a crescer em 2019 e 2020.
Tabela 5-23: Casos de Dengue Notificados por Região dos Estados do Mato Grosso
do Sul e Paraná por 100 Mil Habitantes
Região Geográfica
2016
2017
2018
Intermediária
Campo Grande
2.068
108
333
Dourados
1.339
42
40
Corumbá
587
95
43
Subtotal
1.642
85
202
Cascavel
1.026
30
23
Guarapuava
20
2
2
Ponta Grossa
28
2
1
Curitiba
379
4
3
Londrina
711
43
26
Maringá
573
28
16
Subtotal
540
19
12
Total
756
32
50
Fonte: DataSUS, 2021. Elaborado pela Fipe.



2019

2020

3.223
1.508
600
2.334
506
3
7
15
814
1.017
403
782

1.721
2.218
1.590
1.863
3.199
54
77
104
4.887
5.128
2.300
2.214

Febre Amarela

Apesar do estado de alerta em que se têm colocado diversas regiões, nos últimos anos,
frente às notícias sobre macacos contaminados por febre amarela, os dados referentes à
notificação de casos desta doença informam apenas um caso no município de Arapongas
em 2015. Segundo autoridades sanitárias do Paraná e Mato Grosso do Sul, a ausência
total de contágio resulta de ampla vacinação que cobre, praticamente, toda a população.
Todavia, alertam estes especialistas ser de extrema importância a realização continuada
das campanhas de divulgação sobre a importância da vacinação total em crianças com
idade inferior a 1 ano.
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5.3.2.3 Infraestrutura Básica e de Serviços
A análise da estrutura básica de serviços que se desenvolve neste estudo, aborda, sobre
os municípios atingidos diretamente pela Nova Ferroeste e demais municípios das regiões
geográficas imediatas atingidas, aspectos educacionais, tais como analfabetismo, grau de
escolaridade e índice de desenvolvimento municipal (Idmh), segurança pública, saúde e
organizações da sociedade civil.
A taxa de analfabetismo foi calculada com base na razão entre quantidade de pessoas
entre 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, e a população total residente
da mesma faixa etária. Para o Ibge são consideradas não alfabetizadas, as pessoas
incapazes de ler um bilhete simples. Os dados foram extraídos do Censo Demográfico de
2010 e da Estimativa populacional de 2020.
No conjunto de cinco regiões geográficas intermediárias que abrigam os municípios
atingidos, se registra forte assimetria nos indicadores do analfabetismo considerado como
a quantidade de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever. Na
média, no grupo de municípios observados há 6.636 pessoas não alfabetizadas para cada
100 mil habitantes. Entretanto, na região geográfica intermediária de Curitiba esse
indicador corresponde a 3.534, o menor valor, enquanto na região geográfica
intermediária de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, o número de não
alfabetizados é quase cinco vezes maior. Entre as regiões geográficas intermediárias
paranaenses, Guarapuava se destaca na posição de maior número de não alfabetizados,
conforme Tabela 5-24.

CI 5477

67

Tabela 5-24: Taxa de Analfabetismo por Região Geográfica Intermediária (149 Municípios)
Região Geográfica
Intermediária
Dourados
Guarapuava
Cascavel
Ponta Grossa
Curitiba
Total
Média

CI 5477

Total de Pessoas
com 15 e Mais
Anos
425.525
242.874
1.014.304
535.794
2.689.584
4.908.081

Pessoas de 15 Anos ou Mais
de Idade que Não Sabem Taxa de Analfabetismo
Ler e Escrever
42.195
9,9
19.309
8
67.247
6,6
27.592
5,1
95.058
3,5
251.401
5,1

Pessoas com 15 Anos ou Mais de
Idade que Não Sabem Ler e
Escrever por 100 Mil Habitantes
9.916
7.950
6.630
5.150
3.534
5.122
6.636
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Municípios
24
12
58
19
36
149
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O cálculo da taxa de escolarização foi realizado por meio da compilação dos dados do
Censo da Educação Básica de 2020, com a base e dados da Estimativa populacional de
2020. A Taxa de Escolarização Bruta é a razão entre o número total de matrículas
(independente da faixa etária), e a população correspondente na faixa etária prevista para
o curso na etapa de ensino. Por exemplo, a taxa do ensino fundamental foi realizada com
base na quantidade de matrículas registradas no ensino fundamental, dividida pela
população total de a zero a 14 anos. Para o ensino médio, a quantidade de matrículas no
ensino médio foi dividida pela população de 15 a 24 anos. Para o ensino profissional, não
houve recorte etário, sendo a taxa de escolarização o total de matrículas realizadas no
ensino profissional, dividido pelo total populacional estimado em 2020. O resultado do
cálculo é apresentado a seguir por regiões geográficas intermediárias.
Em 2020, a média de matrículas nas regiões geográficas intermediárias que abrigam os
municípios atingidos pela Nova Ferroeste, foi de 46.362 no ensino fundamental, 40.947
no ensino médio e 1.399 no ensino profissional, a cada 100 mil habitantes. As taxas mais
elevadas observadas no ensino fundamental, médio e profissional se encontram na região
geográfica intermediária de Ponta Grossa. Enquanto as menores estão na região
geográfica intermediária de Dourados (Tabela 5-25).
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Tabela 5-25: Taxa por 100 Mil Habitantes entre Pessoas Matriculadas no Ensino Fundamental, Médio e Profissional, por Regiões
Geográficas Intermediárias (149 Municípios)
Região Geográfica
Intermediária

Matrículas Ensino
Fundamental

Matrículas Ensino
Médio

Matrículas Ensino
Profissional

Matrículas Ensino
Fundamental por
100 Mil Habitantes

Matrículas Ensino
Médio por 100 Mil
Habitantes

Matrículas Ensino
Profissional por
100 Mil Habitantes

Dourados
Cascavel
Guarapuava
Curitiba
Ponta Grossa

7.239
36.889
9.408
104.000
34.530

4.752
21.956
6.248
74.946
21.325

2.717
11.027
3.050
8.671
2.333

7.857
22.360
16.773
56.389
128.433

7.077
16.523
16.166
58.323
106.647

758
1.522
1.427
1.212
2.074

Total

192.066

129.227

27.798

-

-

-

46.362

40.947

1.399

Média

Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020. Elaborado pela Fipe.
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Segundo o site do Pnud Brasil (2021), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(Idmh) é uma medida composta por três indicadores referentes ao desenvolvimento
humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de zero a um, sendo que, quanto
mais próximo de um, maior o desenvolvimento humano. Por mais que esse índice siga as
mesmas três dimensões do IDH Global (longevidade, educação e renda), possui
metodologia adequada ao contexto brasileiro possibilitando, desta forma, uma melhor
compreensão “da história dos municípios em três importantes dimensões do
desenvolvimento humano durante duas décadas da história brasileira” (Pnud BRASIL,
2021).
A Tabela 5-26 compara as médias dos Idmh das regiões geográficas intermediárias da
área de estudo entre 1991 e 2010. Nota-se que todas as regiões geográficas intermediárias
analisadas registravam Idmh “muito baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991,
correspondente ao índice inferior a 0,499.
Ao longo de 20 anos, conforme os dados de 2010, a condição de vida nos municípios que
abrigam as regiões geográficas intermediárias em estudo melhorou. Entretanto, apenas o
conjunto de municípios da região geográfica intermediária de Cascavel passaram ao nível
“Alto”, ou seja, média do índice superior a 0,700. Já o restante das regiões geográficas
intermediárias analisadas, embora tenham elevado os seus níveis de desenvolvimento
humano, permaneciam em níveis classificados como “Médio”, isto é, com índices entre
0,600 e 0,699.
Tabela 5-26: Média do Idmh por Regiões Geográficas Intermediárias entre os 149
Municípios das 13 Regiões Geográficas Imediatas Que Compõem a Área de Estudo
Região Geográfica
Intermediária
Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa

Média Idmh
Média Idmh
Idmh Geral
Geral 1991
Geral 2000
2010
0,447
0,61
0,712
0,428
0,574
0,692
0,407
0,541
0,667
0,363
0,527
0,659
0,415
0,579
0,692
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Máximo

Mínimo

0,791
0,823
0,747
0,731
0,763

0,608
0,546
0,526
0,6
0,629

Os dados para a construção do Índice de Criminalidade na região geográfica intermediária
de Dourados, estão desatualizados. Entretanto, o Gráfico 5-25 permite perceber que a
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criminalidade diminui nas regiões geográficas imediatas de Curitiba, Cascavel e Ponta
Grossa ao longo dos últimos cinco anos. Em contrapartida, há aumento na região
geográfica intermediária de Guarapuava.
Gráfico 5-25: Taxa de Homicídio Doloso a cada 100 Mil Habitantes por Região
Geográfica Intermediária
35
30
25
20
15
10
5
0
2006
2016
2017
2018
2019
2020

RGInt de
Curitiba

RGInt de
Guarapuava

RGInt de
Cascavel

RGInt de
Ponta Grossa

31,1
25,3
21,3
17,7
20,9

14,8
18
17,6
17,8
19,2

19,8
19,1
16,5
16,7
17

17,2
14,9
17,6
15,1
15,4

RGInt de
Dourados
24,6

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020 e BDE-MS Ipardes, 2006. Elaborado pela Fipe.

A taxa de estabelecimentos de saúde por regiões geográficas intermediárias ao longo do
tempo, mostra que a quantidade de estabelecimentos de saúde aumentou nos últimos
cinco anos em praticamente todas as regiões geográficas intermediárias estudadas. Na
região geográfica intermediária de Dourados, os dados mais recentes disponibilizados são
de 2017. Na região geográfica intermediária de Dourados a taxa de estabelecimentos de
saúde era de 133,1, para 100 mil habitantes. Em 2017 esse número se elevou para 155,5
estabelecimentos em 100 mil habitantes. As taxas relacionadas ao número de
estabelecimentos de saúde ao longo do tempo nas demais regiões geográficas
intermediárias, podem ser consultadas no Gráfico 5-26.
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Gráfico 5-26: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a cada 100 Mil Habitantes por
Regiões Geográficas Intermediárias
300
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200
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100
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0
2015
2016
2017
2018
2019
2020

RGInt de
Curitiba
193,6
198,5
205
210,5
210
215,2

RGInt de
Guarapuava
178,2
179,2
181,8
193
197,5
204,3

RGInt de
Cascavel
209,7
217,3
228,2
238,7
248,2
251,6

RGInt de
Ponta Grossa
181,7
184,1
190,8
203,6
211,5
219

RGInt de
Dourados
133,1
142,7
155,5

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020 e BDE-MS Ipardes, 2017. Elaborado pela Fipe.

A proporção entre o número de leitos hospitalares e a população regional, é apresentada
no Gráfico 5-27.
Gráfico 5-27: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes por Regiões
Geográficas Intermediárias
250
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100
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0
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2016
2017
2018
2019
2020
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232,4
228,1
231,8
230,3
231
235,3
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Guarapuava
222,8
220
207,7
197,9
205,7
217,9

RGInt de
Cascavel
229
227
230,3
235,2
231,1
220,1

RGInt de
Ponta Grossa
189,1
191,8
179,1
188,2
186,7
159,7

RGInt de
Dourados
212,3
211,2
203,4

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020 e BDE-MS Ipardes, 2017. Elaborado pela Fipe.

Nota-se que ao longo dos anos, as regiões geográficas intermediárias de Cascavel,
Curitiba e Dourados aumentaram a quantidade de leitos hospitalares disponibilizados à
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população residente. Enquanto as regiões geográficas intermediárias de Guarapuava e
Ponta Grossa registraram redução na oferta.
5.3.2.3.1

Região Geográfica Intermediária de Dourados

Na região geográfica intermediária de Dourados, 9,9% da população não é alfabetizada,
o que corresponde a uma média de 12.012 pessoas com 15 anos ou mais de idade, que
não sabem ler e escrever em cada 100 mil habitantes. Os melhores indicadores são
registrados na região geográfica imediata de Dourados, composta por 13 municípios
(7.998 não alfabetizados em cada 100 mil habitantes). Os piores indicadores são
registrados na região geográfica imediata de Amambai (15.189 não alfabetizados em cada
100 mil habitantes) (Tabela 5-26).
Em 2020, na região geográfica intermediária de Dourados 7,9% da população de até 14
anos de idade estava cursando o ensino fundamental, 7,1% da população de 15 a 24 anos
de idade estava cursando o ensino médio e 0,8% da população estava matriculada no
ensino profissional.
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Tabela 5-27: Taxa de Analfabetismo na Região Geográfica Intermediária de Dourados por Região Geográfica Imediata

Região Geográfica
Imediata

Total de Pessoas
Com 15 e Mais
Anos

Pessoas de 15 Anos ou Mais
de Idade que Não Sabem Taxa de Analfabetismo
Ler e Escrever

Pessoas com 15 Anos ou Mais de
Idade que Não Sabem Ler e
Escrever por 100 Mil Habitantes

Municípios

Amambai
Dourados

55.665
284.133

8.455
22.724

15,2
8

15.189
7.998

5
13

Naviraí: Mundo Novo

85.727

11.016

12,9

12.850

6

Total

425.525

42.195

9,9

12.012

24

Média
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.
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Na região geográfica imediata de Naviraí: Mundo Novo, as taxas de escolaridade são
mais elevadas no ensino fundamental e médio, quando comparadas a outras regiões
geográficas imediatas (50,5% da população de até 14 anos de idade estava matriculada
no ensino fundamental e 43,5% das pessoas de 15 a 24 anos de idade estava cursando o
ensino médio). Em contrapartida, nas regiões geográficas imediatas de Dourados e
Amambai apenas 2% da população correspondente à faixa etária equivalente ao ensino
médio se matriculou em 2020. No caso do ensino fundamental, 2,2% da população de até
14 anos estava matriculada na região geográfica imediata de Dourados e 1,6% de crianças
na região geográfica imediata de Amambai (Gráfico 5-28).
Gráfico 5-28: Taxa Bruta de Escolaridade na Região Geográfica Intermediária de
Dourados em 2020
60,0
50,5

50,0

43,5

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

1,6

2,0

0,6

Amambai

2,2

2,1

0,9

Dourados

0,3
Naviraí - Mundo Novo

Taxa escolaridade no ensino fundamnetal (%)
Taxa escolaridade no ensino médio (%)
Taxa escolaridade no ensino profissional (%)
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020.
Elaborado pela Fipe.

Na média, a região geográfica intermediária de Dourados registrou em 2020, 18.072
matrículas no ensino fundamental, 15.858 no ensino médio e 563 no ensino profissional,
em cada 100 mil habitantes. Como já mencionado anteriormente, a região geográfica
imediata de Naviraí- Mundo Novo, é responsável pelas taxas elevadas de matrículas no
ensino fundamental e médio. Por outro lado, a região é a única a ficar abaixo na média no
quesito matrículas no ensino profissional (261 matrículas a cada 100 mil habitantes),
conforme exibido na Tabela 5-28.
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Tabela 5-28: Taxa de Escolaridade por Geográfica Intermediária de Dourados por Região Geográfica Imediata
Região Geográfica
Imediata
Amambai
Dourados
Naviraí: Mundo Novo
Total
Média

CI 5477

Matrículas Ensino
Matrículas Ensino
Fundamental por
Médio por 100 Mil
100 Mil Habitantes
Habitantes
162
127
197
1.562
1.983
1.551
1.124
2.406
2.190
2.134
5.526
3.501
114
50.464
43.458
7.239
4.752
2.717
18.072
15.858
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020. Elaborado pela Fipe.

Matrículas Ensino
Fundamental

Matrículas Ensino
Médio

Matrículas Ensino
Profissional

Matrículas Ensino
Profissional por 100
Mil Habitantes
567
859
261
563
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Ainda sobre os indicadores relacionados ao ensino profissional, a região geográfica
imediata de Dourados registrou o valor mais elevado entre as regiões geográficas
imediatas da área de estudo (859 matrículas em cada 100 mil habitantes).
A Tabela 5-29 compara a média dos Idmh da região geográfica intermediária de
Dourados, entre 1991 e 2010. Nota-se que as regiões geográficas imediatas investigadas
registravam Idmh “muito baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991, correspondente ao
índice inferior a 0,499. Em 1991, o estado do Mato Grosso do Sul, registrou apenas um
município entre os 10 menores Idmh da área de estudo, município esse pertencente a
região geográfica imediata de Naviraí-Mundo Novo. Em 2010, a região geográfica
imediata de Amambai registrou mais três municípios entre os 10 menores Idmh da área
de estudo. Assim sendo, considerando a série temporal, a condição de vida nos municípios
que compõem a região geográfica intermediária de Dourados piorou, em especial devido
aos municípios das regiões geográficas imediatas de Naviraí-Mundo Novo e Amambai.
Tabela 5-29: Média do Idmh na Região Geográfica Intermediária de Dourados
Região Geográfica
Imediata
Amambai
Dourados
Naviraí/Mundo Novo

Média Idmh
Média Idmh
Média Idmh
1991
2000
2010
0,371
0,497
0,611
0,438
0,574
0,701
0,371
0,508
0,639
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Máximo

Mínimo

0,673
0,747
0,7

0,588
0,623
0,526

A criminalidade na região geográfica intermediária de Dourados foi investigada por meio
da proporção entre a quantidade de homicídios dolosos e a população regional. A taxa de
homicídio doloso por habitantes revela que a região geográfica imediata de Amambai é a
mais violenta quando comparada as demais regiões geográficas imediatas da região
geográfica intermediária de Dourados.
Em 2016, ano que disponibiliza o dado mais recente, a taxa de homicídios doloso da
imediata de Amambai foi de 70 crimes para cada 100 mil habitantes. Na região geográfica
imediata de Naviraí: Mundo Novo, a taxa registrada foi de 54,9 homicídios em 100 mil
habitantes. Enquanto na região geográfica imediata de Dourados, a taxa foi de 50,6 crimes
em 100 mil habitantes. A seguir discute-se informações sobre saúde na região
intermediaria de Dourados.
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Em 2017, a região geográfica intermediária de Dourados registrou um total de 997
estabelecimentos de saúde (o equivalente a uma taxa de 156,4 estabelecimentos a cada
100 mil habitantes). Do total de estabelecimentos, 78,4% estão na região geográfica
imediata de Dourados. A região geográfica imediata de Dourados apresenta a taxa mais
elevada,

considerando

as

regiões

geográficas

imediatas

em

estudo

(184,6

estabelecimentos em 100 mil habitantes).
Já a região geográfica imediata de Naviraí: Mundo Novo, registrou uma taxa de 104
estabelecimentos de saúde em 100 mil habitantes. Enquanto a região geográfica imediata
de Amambai registrou a taxa mais baixa (95,18 estabelecimentos em 100 mil habitantes).
Ao investigar a quantidade de leitos hospitalares em relação a população regional, notase que apesar da região geográfica imediata de Dourados apresentar os melhores
indicadores em relação a quantidade de estabelecimentos de saúde, todavia, apresenta os
piores indicadores quando o assunto é a distribuição de leitos pela população. Na região
geográfica imediata de Dourados são 68,5 leitos, em 100 mil habitantes.
Outra informação que chama atenção com relação aos leitos hospitalares na região
geográfica intermediária de Dourados é que a região geográfica imediata de Amambai é
a única em estudo que dispõe de mais leitos privados do que públicos. Na região
geográfica imediata de Amambai a proporção de leitos privados pela população regional
é de 156,3 em 100 mil habitantes, conforme mostra o Gráfico 5-29.
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Gráfico 5-29: Taxa de Leitos Hospitalares a Cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Dourados
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Fonte: BDE-MS Ipardes, 2017. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.1.1 Região Geográfica Imediata de Amambai
O município de Amambai é diretamente atingido pela Nova Ferroeste. Amambai conta
com um total de 24.356 pessoas com 15 anos ou mais de idade. Desse total, 2.714 não
sabem ler e escrever, o que equivale a uma taxa de analfabetismo de 11,1% da população.
Dito de outra forma, no município de Amambai, 11.143 pessoas a cada 100 mil habitantes
não são alfabetizadas.
Com relação as taxas de escolaridade por modalidades de ensino no município, apenas
1,6% da população de até 14 anos de idade matriculou-se no ensino fundamental no ano
de 2020 (o que representa uma taxa de 1.562 matrículas em cada 100 mil habitantes na
faixa etária que corresponde ao ensino fundamental).
No ensino médio, o indicador é de 2% da população de 15 a 24 anos de idade (1.983
matrículas em cada 100 mil habitantes na faixa etária que corresponde ao ensino médio).
No caso da escolaridade no ensino profissional, o indicador é de 0,6% do total da
população (2.439 matrículas a cada 100 mil habitantes). O município conta com a
Faculdade de Amambai (Fiama), instituição de ensino privada sem fins lucrativos.
Com relação ao Idmh, considerando o período analisado, de 1991 a 2010, o município de
Amambai passou de 0,447, em 1991, para 0,673, em 2010, revelando uma taxa de
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crescimento de 50,56%. Em 20 anos, Amambai passou Idmh “muito baixo” (Idmh entre
0,000 e 0,499) para níveis classificados como “Médio”, isto é, com índices entre 0,600 e
0,699.
A construção do índice de criminalidade no município de Amambai levou em
consideração, a proporção entre a quantidade homicídio doloso e a população municipal.
Entretanto, o dado mais recente sobre a criminalidade no município é de 2016. Dessa
forma, no ano de 2016 foram registrados 11 homicídios no município (o equivalente a
uma taxa de 27,6 homicídios em 100 mil habitantes).
De acordo com os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do
Brasil (2017), a estrutura de serviços de saúde do município de Amambai é composta por
dois hospitais, 10 unidades básicas de saúde, um posto de saúde, 17 consultórios, 10
unidades de apoio diagnose e terapia, duas policlínicas e um ambulatório especializado.
Os estabelecimentos de saúde do SUS somam 16. Amambai conta com um total de 127
leitos hospitalares. Desse total, 68,5% (87) são leitos de competência privada e 31,5%
(40) são leitos administrados pelo SUS.
5.3.2.3.1.2 Região Geográfica Imediata de Dourados
Entre os treze municípios que compõem a região geográfica imediata de Dourados, quatro
são diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, quais sejam, Caarapó, Dourados, Itaporã
e Maracaju. A comparação das taxas de analfabetismo observadas para esses municípios,
permite identificar que 6,8% da população total desses municípios não é alfabetizada (em
média de 9.216 pessoas a cada 100 mil habitantes).
Na análise comparativa, observa-se que a menor taxa de analfabetismo (5,6%) se encontra
no município de Dourados. Enquanto as maiores são registradas nos municípios de
Caarapó (12,2%) e Itaporã (11,9% da população).
Em números absolutos esses municípios possuem 209.245 pessoas com 15 anos ou mais
que não sabem ler e escrever, conforme mostra a Tabela 5-30.
.
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Tabela 5-30: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Dourados
Município

Pessoas com 15 Anos
ou Mais de Idade

Caarapó
Dourados
Itaporã
Maracaju

18.344
148.300
14.712
27.889

Pessoas com 15 Anos ou Mais de
Idade que Não Sabem Ler e
Escrever
2.237
8.240
1.750
2.013

Total
Média

209.245

14.240

Taxa de Analfabetismo (%)
12,2
5,6
11,9
7,2

Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade
que Não Sabem Ler e Escrever por 100
Mil Habitantes
12.195
5.556
11.895
7.218

6,8

9.216

Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
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No conjunto dos municípios em questão a média de matrículas registrada em 2020 no
ensino fundamental foi de 4.068 em cada 100 mil habitantes de até 14 anos de idade. No
ensino médio foi de 4.120 matrículas em cada 100 mil habitantes de 15 a 24 anos de idade
e para o ensino profissional foi de 617 matrículas em cada 100 mil habitantes.
Os melhores indicadores de escolaridade no ensino fundamental e médio são registrados
no município de Maracaju (7.427 matrículas em 100 mil habitantes de até 14 anos de
idade no ensino fundamental e 6.833 matrículas em 100 mil habitantes de 15 a 24 anos
de idade no ensino médio). Em contrapartida, o município de Dourados registrou os
menores valores (618 matrículas no ensino fundamental e 620 matrículas no ensino
médio) (Tabela 5-31).
A qualificação profissional da população atingida nesses municípios ocorre em Dourados,
o que é esperado considerando que é o mais populoso do estado do Mato Grosso do Sul
entre municípios diretamente atingidos. Dourados abriga várias instituições públicas e
privadas de ensino superior. Entre elas a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados e Centro Universitário da Grande
Dourados. O município também oferece diversos cursos profissionalizantes por meio do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em especial nas áreas de saúde e
administração. O Senac Dourados também conta com um projeto para capacitar jovens
adultos, de maneira gratuita para atuar no ramo da hospedagem. O programa denominado
“Capacita Juventude” é realizado em parceria com a Subsecretaria de Estado de Políticas
Públicas para Juventude e objetiva qualificar jovens de diversos municípios do estado,
incluindo de Dourados, com o oferecimento de 45 vagas para qualificação gratuita no
curso Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem (SENAC DOURADOS, 2021).
O indicador de escolaridade para o ensino profissional no município de Dourados é de
1,4% da população (1.430 pessoas a cada 100 mil habitantes).
Com relação ao Idmh dos municípios atingidos na região geográfica imediata de
Dourados, nota-se que, ao longo de 20 anos, todos registraram taxa de crescimento acima
dos 45%.
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Tabela 5-31: Taxa de Escolaridade nos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Dourados

Município

Matrículas Ensino
Fundamental

Matrículas
Ensino Médio

Matrículas Ensino
Profissional

Matrículas Ensino
Fundamental por 100 Mil
Habitantes

Matrículas Ensino
Médio por 100 Mil
Habitantes

Matrículas Ensino
Profissional por 100 Mil
Habitantes

Caarapó

249

203

9

3.353

4.206

49

Dourados

295

227

2.121

618

620

1.430

Itaporã

300

180

0

4.876

4.819

0

Maracaju

707

514

276

7.427

6.833

990

Total
Média

1.551

1.124

2.406
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4.068
4.120
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020. Elaborado pela Fipe.
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Considerando o período analisado, de 1991 a 2010, o Idmh do município de Dourados
passou de 0,512, em 1991, para 0,747, em 2010, revelando uma taxa de crescimento de
45,90%. Enquanto o Idmh do município de Maracaju passou de 0,48, em 1991, para
0,736, em 2010, registrando uma taxa de crescimento de 53,33%. Já os municípios de
Caarapó e Itaporã obtiveram uma taxa de crescimento de 63,98% e 46,31%,
respectivamente.
Ao longo de 20 anos, conforme os dados de 2010, a condição de vida em todos os
municípios melhorou: os municípios de Dourados e Maracaju passaram ao nível “Alto”,
ou seja, índice superior a 0,700. Já, Caarapó e Itaporã, embora tenham elevado os seus
níveis de desenvolvimento humano, permaneciam em níveis classificados como “Médio”,
isto é, com índices entre 0,600 e 0,699.
A taxa de criminalidade nos municípios investigados é apresentada a seguir. Nota-se que
entre os municípios atingidos da região geográfica imediata de Dourados, Maracaju é o
município que registra os indicadores mais altos de criminalidade (com uma taxa de 210
crimes em 100 mil habitantes). Os menores indicadores de criminalidade foram
registrados no município de Itaporã (com uma taxa de 33,6 homicídios doloso em 100
mil habitantes), conforme mostra o Gráfico 5-30.
Gráfico 5-30: Taxa de Homicídio Doloso nos Municípios Atingidos pela Nova
Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Dourados
250
210
200

150

100
67,6
41,3
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33,6

0
Maracaju

Dourados

Caarapó

Itaporã

Fonte: BDE-MS Ipardes, 2017. Elaborado pela Fipe.
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Na sequência, são tomados alguns dados estatísticos sobre as condições de atendimento
à saúde nos municípios atingidos da região geográfica imediata de Dourados, referentes
ao número de estabelecimentos de saúde e leitos conforme modalidades. Para melhor
compreensão analítica, foi considerada a relação entre a quantidade de estabelecimentos
e o número total da população em cada município que compõem o conjunto de atingidos
na região geográfica imediata de Dourados.
O município de Dourados possui a proporção mais elevada de estabelecimentos de saúde
em relação a população municipal (227 estabelecimentos para cada 100 mil habitantes),
sendo que a maior parte dos estabelecimentos são consultórios e clínicas especializadas.
Em Maracaju, a proporção de estabelecimentos de saúde pela população municipal é de
91,1 em 100 mil habitantes. As unidades básicas de saúde correspondem a 28,9
estabelecimentos em 100 mil habitantes. No município de Itaporã, assim como em
Maracaju, destacam-se as unidades básica de saúde, que representam 34 estabelecimentos
para cada 100 mil habitantes.
A taxa total de estabelecimentos de saúde em Itaporã é de 51 estabelecimentos em 100
mil habitantes. Em Caarapó existem três hospitais em atuação no município, o que eleva
a taxa de estabelecimentos desse tipo em relação a população municipal (54,6 hospitais
em 100 mil habitantes). Já a taxa total de estabelecimentos de saúde no município é de
81,9 em 100 mil habitantes, conforme exibe a Tabela 5-32.
Tabela 5-32: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Dourados (2017)
Estabelecimentos
Caarapó
Dourados
Itaporã
Policlínica
2,8
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia
13,3
Consultório Isolado
17,1
165,1
Clínica Especializada/Ambulatório de
29,8
8,5
Especialidade
Hospital Especializado/Isolado
54,6
0,9
Centro de Saúde/Unidade Básica
15,1
34,0
Posto de Saúde
6,8
Pronto Socorro Geral
3,4
Unidade de Vigilância Sanitária
8,5
Total
81,9
227,0
51,0
Fonte: BDE-MS Ipardes, 2017. Elaborado pela Fipe.
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Maracaju
11,1
33,3
15,6
2,2
28,9
91,1
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As maiores quantidades de leitos hospitalares nos municípios atingidas da região
geográfica imediata de Dourados, em proporção à população municipal, foram registradas
no SUS. Dourados conta com a quantidade mais elevada (273,8 leitos em 100 mil
habitantes), enquanto Caarapó registra 133,1 leitos em 100 mil habitantes, Maracaju 111
e Itaporã 59,5 leitos para cada 100 mil habitantes (Gráfico 5-31).
Gráfico 5-31: Taxa de Leitos Hospitalares a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Dourados (2017)
300
250
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0
Não SUS
SUS
Total

Maracaju
13
98
111

Dourados
102,7
171
273,8

Caarapó
64,9
68,3
133,1

Itaporã
59,5
59,5

Fonte: BDE-MS Ipardes, 2017. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.1.3 Região Geográfica Imediata de Naviraí: Mundo Novo
Entre os seis municípios que compõem a região geográfica imediata de Naviraí: Mundo
Novo, três são diretamente atingidos pelo projeto da Nova Ferroeste, quais sejam,
Eldorado, Iguatemi e Mundo Novo. Nesses municípios 12,8% da população não é
alfabetizada. Trata-se da taxa de analfabetismo mais elevada entre os municípios
atingidos, que estão na região geográfica intermediária de Dourados. (em média 12.925
pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever em cada 100 mil
habitantes).
Em números absolutos, a região geográfica imediata de Naviraí: Mundo Novo abriga
4.168 pessoas não alfabetizadas, conforme mostra a Tabela 5-33. As matrículas por
modalidades de ensino revelam que, em 2020, o município de Mundo Novo apresentava
os melhores indicadores no ensino fundamental e médio (71.582 matrículas em 100 mil
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habitantes de até 14 anos de idade e 61.281 matrículas em 100 mil habitantes de 15 a 24
anos de idade). Os indicadores menos elevados estão no município de Eldorado (10.015
matrículas no ensino fundamental e 7.753 no ensino médio) (Tabela 5-34). Os indicadores
relacionados ao ensino profissional também estão entre os mais baixos quando
comparados aos indicadores dos municípios atingidos, que estão na região geográfica
intermediária de Dourados. Nenhum desses municípios conta com instituições de ensino
superior.
Na região geográfica imediata de Naviraí: Mundo Novo, todos os municípios atingidos
registravam Idmh “muito baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991.
Verifica-se que o crescimento mais significativo do Idmh ocorreu em Mundo Novo. De
1991 a 2010, o Idmh do município passou de 0,321, em 1991, para 0,634, em 2010,
registrando uma taxa de crescimento de 97,51%. Em Iguatemi, o Idmh do município
passou de 0,395, em 1991, para 0,662, em 2010, implicando em uma taxa de crescimento
de 67,59%. Já no município de Eldorado, o Idmh do município passou de 0,45, em 1991,
para 0,691, em 2010, tendo crescido a uma taxa de 53,56%. Embora todos os municípios
tenham elevado os seus níveis de desenvolvimento humano, permaneciam em níveis
classificados como “Médio”, isto é, com índices entre 0,600 e 0,699.
Com relação ao índice de criminalidade, o município de Eldorado apresentou os
indicadores mais elevados (72,2 homicídios em 100 mil habitantes). A taxa de
criminalidade do município de Iguatemi foi de 58,2 em 100 mil habitantes, no ano de
2016. Por sua vez, o município de Mundo Novo apresentou os melhores indicadores na
questão da criminalidade (49,9 homicídios em 100 mil habitantes).
O único dos municípios atingidos que não possui hospital é Eldorado. Em 2017, Iguatemi
contava com 39 leitos em seu território, desse total, 82,1% eram administrados pelo SUS
e 17,9% compreendiam a leitos privados. Em Mundo Novo, a totalidade de leitos somam
36, todos de competência do SUS. De acordo com dados de 2009, existiam 13
estabelecimentos de saúde em Iguatemi, 12 em Mundo Novo e nove em Eldorado.
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Tabela 5-33: Taxa de Analfabetismo por Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Naviraí:
Mundo Novo
Município
Eldorado
Iguatemi
Mundo Novo
Total
Média

Pessoas com 15 Anos
ou Mais de Idade
8.709
10.869
13.084
32.662

Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade
que Não Sabem Ler e Escrever
1.242
1.381
1.545
4.168

Taxa de
Analfabetismo (%)
14,3
12,7
11,8
12,8

Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade que Não
Sabem Ler e Escrever por 100 Mil Habitantes
14.262
12.706
11.808
12.925

Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Tabela 5-34: Taxa de Escolaridade nos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste Na Região Geográfica Imediata de Naviraí:
Mundo Novo
Município
Eldorado
Iguatemi
Mundo Novo
Total
Média

CI 5477

Matrículas Ensino
Fundamental

Matrículas
Ensino Médio

Matrículas
Ensino
Profissional

Matrículas Ensino
Fundamental por 100 Mil
Habitantes

Matrículas Ensino
Médio por 100 Mil
Habitantes

Matrículas Ensino
Profissional por 100 Mil
Habitantes

299
2.393
2.834
5.526

170
1.426
1.905
3.501

0
107
7
114

10.015
59.738
71.582

7.753
51.763
61.281

0
984
54

47.112
40.266
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020, e Ibge: Estimativa populacional de 2020. Elaborado pela Fipe.
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5.3.2.3.2

Região Geográfica Intermediária de Cascavel

Na região geográfica intermediária de Cascavel, 6,6% da população não é alfabetizada, o
que corresponde a uma média de 6.729 pessoas com 15 anos ou mais de idade, que não
sabem ler e escrever em cada 100 mil habitantes. Os melhores indicadores são registrados
na região geográfica imediata de Marechal Cândido Rondon (3.617 não alfabetizados em
cada 100 mil habitantes). Os piores indicadores se encontram nos oito municípios que
compõem a região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul (10.522 não alfabetizados
em cada 100 mil habitantes) (Tabela 5-35).
Na região geográfica intermediária de Cascavel, a taxa de escolaridade no ensino
fundamental e médio é mais elevada na região geográfica imediata de Marechal Cândido
Rondon (70,3% das crianças em cada 100 mil habitantes de até 14 anos e 55,6% das
pessoas de 15 a 24 anos de idade em cada 100 mil habitantes, respectivamente). Os
indicadores mais baixos de escolaridade para essas modalidades de ensino estão na região
geográfica imediata de Toledo (16,6% da população em idade correspondente ao ensino
fundamental e 11,2% da população em idade correspondente ao ensino médio). Em
contrapartida, para o ensino profissional, a região geográfica imediata de Toledo
apresenta uma taxa de escolaridade quase duas vezes maior que as taxas registradas nas
regiões geográficas imediatas de Foz do Iguaçu (1,1% da população) e Laranjeiras do Sul
(1,1% da população) (Gráfico 5-32).
Em 2020, na região geográfica intermediária de Cascavel havia em média 34.137
matrículas no ensino fundamental, a cada 100 mil habitantes de até 14 anos de idade,
28.241 matrículas entre as pessoas de 15 a 24 anos de idade por 100 mil habitantes no
ensino médio, e 1.112 matrículas em cada 100 mil habitantes no ensino profissional.
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Gráfico 5-32: Taxa Bruta de Escolaridade na Região Geográfica Intermediária de
Dourados
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Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020.
Elaborado pela Fipe.

Com relação as modalidades de ensino fundamental e médio, os indicadores com taxas
mais elevadas encontram-se na região geográfica imediata de Marechal Cândido Rondon
(70.292 matrículas em 100 mil habitantes de até 14 anos de idade e 55.604 matrículas em
100 mil habitantes de 15 a 24 anos de idade, respectivamente). Por outro lado, a região
geográfica imediata de Toledo possui os menores indicadores para essas modalidades de
ensino (16.573 matrículas em 100 mil habitantes no ensino fundamental e 11.214 em 100
mil habitantes no ensino médio).
Em relação ao ensino profissional, com exceção de Marechal Cândido Rondon, que não
registrou nenhuma matrícula no ano de 2020 e Laranjeiras do Sul, que obteve 1.083
matrículas em cada 100 mil habitantes. Todas as demais regiões geográficas imediatas
registram taxas acima da média observada para a região geográfica intermediária de
Cascavel, conforme Tabela 5-36.
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Tabela 5-35: Taxa de Analfabetismo por Geográfica Intermediária De Cascavel (149 Municípios)
Região Geográfica
Imediata
Cascavel
Foz do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
Marechal Cândido Rondon
Toledo
Total
Média

Total de Pessoas
com 15 e Mais
Anos
367.272
278.113
75.358
57.281
236.280
1.014.304

Pessoas de 15 Anos ou Mais de
Idade que Não Sabem Ler E
Escrever
24.365
16.428
7.929
2.072
16.453
67.247

Taxa De
Analfabetismo
6,6
5,9
10,5
3,6
7,0
6,6

Pessoas Com 15 Anos ou Mais de Idade
que Não Sabem Ler E Escrever Por 100
Mil Habitantes
6.634
5.907
10.522
3.617
6.963

Municípios
23
7
8
6
14
58

6.729
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Tabela 5-36: Taxa de Escolaridade por Geográfica Intermediária de Cascavel (149 Municípios)
Matrículas Ensino
Matrículas Ensino
Fundamental por 100
Médio por 100 Mil
Mil Habitantes
Habitantes
Cascavel
19.132
10.963
22.602
15.871
Foz do Iguaçu
3.604
2.327
17.871
14.159
Laranjeiras do Sul
5.418
3.746
43.346
44.354
Marechal Cândido Rondon
1.093
695
70.292
55.604
Toledo
7.642
4.225
16.573
11.214
Total
36.889
21.956
Média
34.137
28.241
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020. Elaborado pela Fipe.
Região Geográfica
Imediata
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Matrículas Ensino
Matrículas
Fundamental
Ensino Médio

Matrículas
Ensino
Profissional
5.633
994
509
0
3.891
11.027

Matrículas Ensino
Profissional por 100
Mil Habitantes
1.531
1.124
1.083
0
1.823
1.112
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A região geográfica intermediária de Cascavel, é a que possui a maior quantidade de
municípios entre os 10 maiores Idmh da área de estudo. Em 1991, dos 10 maiores Idmh
sete correspondiam a intermediária de Cascavel. Em 2010, foram oito municípios do total
de 10. A única região geográfica imediata que ficou fora desse ranking foi a de Laranjeiras
do Sul, todas as demais possuíam algum município entre os 10 maiores Idmh.
Em 1991, as regiões geográficas imediatas de Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon
registravam Idmh na faixa de Desenvolvimento Humano “baixo” (Idmh entre 0,500 e
0,599). Em 2010, esse indicador reposicionou essas regiões geográficas imediatas para a
faixa de desenvolvimento humano “Alto” (Idmh entre 0,700 e 0,799).
A região geográfica imediata de Toledo obteve os melhores resultados em termos de
desenvolvimento, pois em 1991, seu nível de desenvolvimento era de Idmh “muito baixo”
(Idmh entre 0,000 e 0,499). Em 2010, o desenvolvimento municipal passou para a faixa
de Desenvolvimento Humano “Alto” (Idmh entre 0,700 e 0,799).
Tabela 5-37: Média do Idmh na Região Geográfica Intermediária de Cascavel
Região Geográfica
Imediata
Cascavel
Foz do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
Marechal Cândido
Rondon
Toledo

Média Idmh
1991
0,424
0,509
0,344

Média Idmh
2000
0,588
0,652
0,533

Média Idmh
2010
0,697
0,738
0,665

0,517

0,687

0,757

0,484
0,637
0,73
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Máximo

Mínimo

0,782
0,763
0,722

0,608
0,704
0,614

0,791

0,731

0,768

0,683

O índice de criminalidade para a região geográfica intermediária de Cascavel é discutido
na sequência. No conjunto de regiões geográficas imediatas que compõem a área de
estudo, nota-se que houve uma diminuição no índice de criminalidade em todas as regiões
geográficas imediatas estudadas, à exceção da região geográfica imediata de Laranjeiras
do Sul.
Os melhores indicadores relacionados a diminuição da criminalidade encontram-se na
região geográfica imediata de Marechal Cândido Rondon (com uma taxa de crescimento
negativa na ordem de -50%). Já os piores, como já apontado, estão na região geográfica
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imediata de Laranjeiras do Sul, que registrou um crescimento na taxa de homicídio doloso
de 142,9% nos últimos 5 anos (Tabela 5-34).
Gráfico 5-33: Taxa de Homicídio Doloso a Cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Cascavel
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Em 2016, na região geográfica imediata de Cascavel, 20,4 pessoas foram vítimas de
homicídio a cada 100 mil habitantes. Em 2020, esse indicador registrou uma queda para
16,5 pessoas. Destaca-se que a queda da criminalidade se deu na ordem de -17,1%.
Nesse mesmo período o aumento da criminalidade na região geográfica imediata de
Laranjeiras do Sul foi de 13 pessoas a cada 100 mil habitantes em 2016, para 31,8 pessoas
em 100 mil habitantes em 2020 (Gráfico 5-34).
Na sequência são tomados alguns dados estatísticos referentes às condições de
atendimento à saúde na região geográfica intermediária de Cascavel, referentes ao
número de estabelecimentos de saúde, de leitos hospitalares e de profissionais de saúde.
Para melhor compreensão analítica, foi considerada a relação entre a quantidade de
estabelecimentos e o número total da população em cada região geográfica imediata, onde
se inserem os municípios que integram a área de influência socioeconômica da Nova
Ferroeste.
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Gráfico 5-34: Taxa de Homicídio Doloso a Cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Cascavel
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A caracterização dos serviços de saúde mostra que ao longo de cinco anos, os
estabelecimentos de saúde aumentaram nas regiões geográficas imediatas de Cascavel,
Toledo e Laranjeiras do Sul e diminuíram nas regiões geográficas imediatas de Foz do
Iguaçu e Marechal Cândido Rondon.
Os melhores indicadores são registrados na região geográfica imediata de Cascavel que,
em 2016, contava com 178,5 estabelecimentos de saúde em 100 mil habitantes. Já em
2020, esse indicador subiu para 203 estabelecimentos em 100 mil habitantes. Os piores
indicadores foram registrados na região geográfica imediata de Marechal Cândido
Rondon (em 2016 possuía 281,1 estabelecimentos em 100 mil habitantes, em 2020 esse
valor sofreu uma queda para 265,8 estabelecimentos em 100 mil habitantes), conforme
Gráfico 5-35.
Com relação a taxa de leitos hospitalares, as regiões geográficas imediatas de Foz do
Iguaçu e Marechal Cândido Rondon obtiveram os melhores indicadores ao longo de cinco
anos. Em 2016, a região geográfica imediata de Marechal Cândido Rondon contava com
um total de 202,2 leitos hospitalares a cada 100 mil habitantes. Já em 2020 esse número
obteve um aumento significativo, passando para 257,2 leitos em 100 mil habitantes. Na
CI 5477

95

região geográfica imediata de Foz do Iguaçu, o aumento foi de 189 leitos em 2016 para
192,6 leitos em 2020.
Gráfico 5-35: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos
na Região Geográfica Intermediária de Cascavel
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Por outro lado, a queda no número de leitos hospitalares foi mais intensa na região
geográfica imediata de Toledo (a taxa por mil habitantes em 2016 era de 230,1 leitos
hospitalares, passando para 216,6 leitos em 100 mil habitantes em 2020), conforme
Gráfico 5-36.
A taxa de profissionais de saúde na região geográfica intermediária de Cascavel pode ser
consultada no Gráfico 5-37. Nota-se que, nos últimos cinco anos, houve um aumento na
quantidade de profissionais de saúde em todas as regiões geográficas imediatas
analisadas.
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Gráfico 5-36: Taxa de Leitos Hospitalares a Cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Cascavel
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Gráfico 5-37: Taxa de Profissionais de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Cascavel, 2020
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
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5.3.2.3.2.1 Região Geográfica Imediata de Cascavel
Dos 23 municípios que compõem a região geográfica imediata de Cascavel, apenas nove
são diretamente atingidos pela Nova Ferroeste. Esses municípios registram, em média,
uma taxa de analfabetismo de 5,6% da população (9.476 pessoas em cada 100 mil
habitantes). O melhor indicador é registrado no município de Cascavel (4.461 não
alfabetizados em cada 100 mil habitantes), e o pior indicador se encontra no município
de Catanduvas (13.600 não alfabetizados em cada 100 mil habitantes).
Nota-se que todos os municípios atingidos da região geográfica imediata de Cascavel,
com exceção do município de Cascavel, possuem taxas de analfabetismo mais elevadas
do que a taxa média observada para o conjunto de municípios.
Em números absolutos, os atingidos dentro da região geográfica imediata de Cascavel
somam 15.764 pessoas não alfabetizadas (Tabela 5-38).
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Tabela 5-38: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Cascavel
Município
Cascavel
Matelândia
Guaraniaçu
Céu Azul
Catanduvas
Santa Tereza do Oeste
Vera Cruz do Oeste
Ibema
Campo Bonito
Total
Média
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Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade
Que Não Sabem Ler e Escrever por 100
Mil Habitantes
221.151
9.866
4,5
4.461
12.240
824
6,7
6.732
11.129
1.195
10,7
10.738
8.655
537
6,2
6.205
7.559
1.028
13,6
13.600
7.725
575
7,4
7.443
6.960
773
11,1
11.106
4.504
537
11,9
11.923
3.280
429
13,1
13.079
283.203
15.764
5,6
9.476
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Pessoas com 15 Anos
ou Mais de Idade

Pessoas Com 15 Anos ou Mais De
Idade que Não Sabem Ler e Escrever

Taxa de Analfabetismo
(%)
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Em 2020 esse conjunto de municípios registrou em cada 100 mil habitantes, uma média
de 115.109 matrículas no ensino fundamental, considerando a população de até 14 anos
de idade. Dito de outro modo, 22,6% da população nessa faixa etária matriculou-se no
ensino fundamental. No ensino médio foram 97.137 matrículas em cada 100 mil
habitantes de 15 a 24 anos de idade (o equivalente a 15,9% da população da respectiva
faixa etária). Por fim, no ensino profissional a taxa de escolaridade foi de 719 matrículas
por 100 mil habitantes (2% da população total), conforme mostra o Gráfico 5-38.
Gráfico 5-38: Taxa Bruta de Escolaridade nos Municípios Atingidos pela Nova
Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Cascavel
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Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020.
Elaborado pela Fipe.

Na educação profissional, acima da média observada para o conjunto de municípios
atingidos estão os municípios de Cascavel, Guaraniaçu, Matelândia e Vera Cruz do Oeste.
O município de Céu Azul registrou uma taxa de escolaridade no ensino profissional
abaixo da média (precisamente 196 matrículas em 100 mil habitantes) (Tabela 5-39). Já
os demais municípios, Campo Bonito, Catanduvas, Ibema e Santa Tereza do Oeste, não
computaram nenhuma matrícula nessa modalidade de ensino no ano de 2020.

CI 5477

100

Tabela 5-39: Taxa de Escolaridade nos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste
na Região Geográfica Imediata de Cascavel
Matrículas Ensino Profissional por
100 Mil Habitantes
Campo Bonito
Cascavel
5.226
2.363
Catanduvas
Céu Azul
17
196
Guaraniaçu
153
1.375
Ibema
Matelândia
140
1.144
Santa Tereza do Oeste
Vera Cruz do Oeste
97
1.394
Total
5.633
Média
719
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020.
Elaborado pela Fipe.
Município

Matrículas Ensino Profissional

O munícipio de Cascavel conta com pelo menos 10 instituições de ensino superior, dentre
essas se destacam a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel (Fcsac), Faculdade Assis Gurgacz (FAG) e a
Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel (Faciap). Além disso, abriga a sede do
Senac Cascavel.
Entre os municípios analisados, Campo Bonito (83,56%), Ibema (83,16%) e Guaraniaçu
(70,1%) foram os municípios que obtiveram as taxas mais elevadas de crescimento ao
longo de 20 anos. À exceção de Cascavel, todos os demais municípios analisados
registravam Idmh “muito baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991, correspondente ao
índice inferior a 0,499.
Ao longo de 20 anos, conforme os dados de 2010, a condição de vida em todos os
municípios melhorou. Especialmente nos municípios de Santa Tereza do Oeste, Céu Azul
e Matelândia que passaram do nível “muito baixo”, índice inferior a 0,499, ao nível
“Alto”, ou seja, índice superior a 0,700, conforme mostra a Tabela 5-40.
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Tabela 5-40: Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios Atingidos da
Região Geográfica Imediata de Cascavel entre 1991 e 2010
Município
Campo Bonito
Ibema
Guaraniaçu
Santa Tereza do Oeste
Catanduvas
Céu Azul
Vera Cruz do Oeste
Matelândia
Cascavel

1991
2000
2010
0,371
0,512
0,681
0,374
0,531
0,685
0,398
0,575
0,677
0,43
0,601
0,705
0,421
0,569
0,678
0,478
0,644
0,732
0,461
0,593
0,699
0,483
0,646
0,725
0,544
0,692
0,782
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Taxa de Crescimento
83,56
83,16
70,1
63,95
61,05
53,14
51,63
50,1
43,75

O índice de criminalidade nos municípios atingidos na região geográfica imediata de
Cascavel, revela que a criminalidade aumentou no município de Vera Cruz do Oeste, se
manteve nos municípios de Ibema e Catanduvas e diminuiu no restante dos municípios
atingidos. Apesar disso, o município de Ibema revelou um pico de crimes de homicídio
no ano de 2017, com 10 ocorrências. O município de Campo Bonito registrou três
homicídios em 2017, um latrocínio em 2019, e quatro vítimas de homicídio culposo no
trânsito em 2016.
A queda da taxa de homicídios mais significativa ocorreu em Matelândia (-66,7% de 2016
a 2020). Em Matelândia no ano de 2016, 34,3 pessoas foram vítimas de homicídio doloso
em 100 mil habitantes, em 2020 esse indicador caiu para 11 pessoas, conforme indica o
Gráfico 5-39.
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Gráfico 5-39: Taxa de Homicídio Doloso a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Cascavel
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A caracterização das estruturas de saúde investiga o número de estabelecimentos de saúde
a partir do tipo de atendimento no município. Na região geográfica imediata de Cascavel
apenas o município de Cascavel conta com hospitais, totalizando oito estruturas em 2020.
Além dos hospitais que prestam atendimento aos municípios vizinhos, Cascavel conta
com 1.249 unidades básica de saúde, 3.693,9 clínicas especializadas e 53,1 postos de
saúde a cada 100 mil habitantes.
Todos os municípios analisados, dispõem de ao menos um estabelecimento de unidade
de serviço de apoio de diagnose e terapia. Entretanto, apenas os municípios de Cascavel,
Santa Tereza do Oeste e Vera Cruz do Oeste abrigam postos de saúde. A Tabela 5-41
exibe o número de estabelecimentos de saúde para cada 100 mil habitantes, por tipo de
atendimento, nos municípios da região geográfica imediata de Cascavel em 2020.
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Tabela 5-41: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos Municípios Atingidos na Região Geográfica
Imediata de Cascavel
Município

Unidade Básica
de Saúde

Campo Bonito
Cascavel
Catanduvas
Céu Azul
Guaraniaçu
Ibema
Matelândia
Santa Tereza do Oeste
Vera Cruz do Oeste

53,1
1.249,0
29,5
33,8
57,3
31,4
33,1
29,7
11,8
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Clínica
Especializada

Consultórios

Posto de Saúde

26,6
3693,9
10.576,7
53,1
19,7
25,4
50,8
24,6
49,1
15,7
22,1
77,3
29,7
19,8
35,5
71,0
35,5
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Unidade de Serviço de
Apoio de Diagnose e
Terapia
79,7
1.727,3
9,8
16,9
24,6
15,7
27,6
9,9
11,8

Unidade Móvel de
Nível Pré-Hospitalar:
Urgência/Emergência
425,2
9,8
8,5
8,2
5,5
9,9
11,8
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A taxa de leitos hospitalares para os municípios analisados é apresentada na sequência.
Como esperado, o município que apresenta a maior quantidade de leitos por habitantes é
Cascavel, o qual conta com um total de 25.219,2 leitos a cada 100 mil habitantes. Em
seguida está Guaraniaçu, com 720,3 leitos em 100 mil habitantes. A menor quantidade de
leitos entre os municípios investigadas está em Céu Azul (304,6 leitos em 100 mil
habitantes) e Vera Cruz do Oeste (319,4 leitos em 100 mil habitantes). Os municípios de
Campo Bonito, Catanduvas e Santa Tereza do Oeste não registraram leitos hospitalares
em 2020 (Tabela 5-42).
Tabela 5-42: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Cascavel
Leitos Hospitalares
Cascavel
Céu Azul
Guaraniaçu
Ibema
Matelândia
Vera Cruz do Oeste

Cirúrgicos
Clínicos
Obstétricos
Pediátricos
11.294,2
8.982,2
1.833,6
1.488,2
76,1
110,0
50,8
67,7
212,8
237,4
139,2
131,0
109,9
251,2
62,8
94,2
55,2
82,8
38,7
88,4
71,0
94,6
71,0
82,8
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Total
25.219,2
304,6
720,3
518,1
265,1
319,4

Com relação a taxa de profissionais de saúde no conjunto de municípios investigados,
nota-se que, à exceção de Cascavel, na hierarquia das cidades é classificada como capital
regional B (Ibge Regic, 2008) e, por conta disso, dispõe da maior parte de recurso
públicos devido a sua importância dentro da rede urbana em que se localiza, Matelândia
possui a maior quantidade de médicos (138,1 em 100 mil habitantes), Santa Tereza do
Oeste conta com a maior parte de enfermeiros (128,8 em 100 mil habitantes) e Campo
Bonito abriga a maior quantidade de dentistas e farmacêuticos (106,3 dentistas e 53,1
farmacêuticos em 100 mil habitantes) (Tabela 5-43).
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Tabela 5-43: Taxa de Profissionais de Saúde a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Cascavel, 2020
Profissionais De
Saúde
Catanduvas
Ibema
Santa Tereza do Oeste
Céu Azul
Vera Cruz do Oeste
Matelândia
Guaraniaçu
Campo Bonito
Cascavel

Médicos

Enfermeiros

Dentistas

Farmacêuticos

49,2
59,0
29,5
29,5
47,1
78,5
31,4
47,1
39,6
128,8
19,8
19,8
50,8
110,0
59,2
25,4
59,1
106,5
82,8
23,7
138,1
77,3
71,8
16,6
98,2
98,2
90,0
24,6
53,1
106,3
106,3
53,1
28.700,5
18.177,0
9.274,5
4.756,8
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Total
167,2
204,1
208,0
245,4
272,1
303,7
311,0
318,9
61.759,2

5.3.2.3.2.2 Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
Dos sete municípios que pertencem à região geográfica imediata de Foz do Iguaçu, três
são diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, quais sejam, Medianeira, Santa Terezinha
de Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Nesses municípios 6,6% da população não é
alfabetizada (o equivalente a 6.909 pessoas em 100 mil habitantes que não sabem ler e
escrever). Em números absolutos, os três municípios em análise possuem 4.511 não
alfabetizadas. A taxa de analfabetismo (5,4%) menos elevada está no município de
Medianeira (5.422 pessoas a cada 100 mil habitantes), e a taxa mais elevada (8%) está
em São Miguel do Iguaçu (8.043 pessoas em 100 mil habitantes), conforme mostra a
Tabela 5-44.
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Tabela 5-44: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos da Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
Município
Medianeira
Santa Terezinha de Itaipu
São Miguel do Iguaçu
Total
Média
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Pessoas com 15 Anos ou
Mais de Idade

Pessoas com 15 Anos ou Mais de
Idade Que Não Sabem Ler e
Escrever

Taxa de Analfabetismo (%)

32.642
1.770
5,4
15.889
1.154
7,3
19.731
1.587
8,0
68.263
4.511
6,6
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Pessoas com 15 Anos ou Mais
De Idade que Não Sabem Ler e
Escrever por 100 Mil
Habitantes
5.422
7.263
8.043
6.909
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A quantidade de matrículas realizadas em 2020 nos municípios atingidos da região
geográfica imediata de Foz do Iguaçu, foram de 3.604 no ensino fundamental (o
equivalente a 17,9% da população de até 14 anos de idade), 2.327 no ensino médio (14,2%
da população de 15 a 24 anos de idade) e 994 no ensino profissional (1,5% da população
total). A taxa bruta de escolaridade por município atingido é apresentada no Gráfico 5-40.
Gráfico 5-40: Taxa Bruta de Escolaridade nos Municípios Atingidos pela Nova
Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
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Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020.
Elaborado pela Fipe.

No município de Medianeira, 2,3% da população se matriculou no ensino profissional em
2020, sendo bem mais elevado que os indicadores observados em Santa Terezinha de
Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Em grande medida, essas taxas mais baixas de
escolaridade profissional podem ser devido à proximidade desses municípios à cidade de
Foz do Iguaçu, que faz com que o deslocamento para a qualificação profissional não seja
tão custoso.
O melhor indicador de escolaridade para o ensino profissional é registrado no município
de Medianeira (2.210 pessoas a cada 100 mil habitantes), o equivalente a 2,3% da
população total. Em grande medida atribuído ao fato do município de Medianeira abrigar
um campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
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Com relação ao Idmh dos municípios atingidos dentro da região geográfica imediata de
Foz do Iguaçu, a taxa de crescimento mais elevada foi registrada em Santa Terezinha do
Itaipu (47,31%). Em 1991, o Idmh era de 0,501, passando para 0,738 em 2010. São
Miguel do Iguaçu registrou uma taxa de 42,80% nesse período (Idmh de 0,493 em 1991
para 0,704 em 2010) e Medianeira registrou uma taxa de crescimento de 40% (Idmh de
0,545 em 1991 para 0,763 em 2010).
Ao longo de 20 anos, conforme os dados de 2010, a condição de vida em todos os
municípios melhorou. Entretanto, São Miguel do Iguaçu passou de um Idmh “Muito
Baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991 para o nível “Alto”, ou seja, índice superior
a 0,700.
A taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes nos municípios atingidos da região
geográfica imediata de Foz do Iguaçu, revela que a criminalidade aumentou nos
municípios de São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu. Já no município de
Medianeira, considerando os últimos cinco anos levantados, a taxa de homicídio doloso
se manteve praticamente igual.
Em São Miguel do Iguaçu o aumento da violência foi mais significativo. Em 2016, 11
pessoas a cada 100 mil habitantes foram vítimas de homicídio, e em 2020 esse número
subiu para 29 pessoas (a taxa de crescimento ao longo do período foi de 166,7%).
Em Santa Terezinha do Itaipu o crescimento foi de 50%, sendo que em 2011, o indicador
foi de 8,8 pessoas em 100 mil habitantes, e em 2020 passou a 12,7 pessoas, conforme
exibe o Gráfico 5-41.
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Gráfico 5-41: Taxa de Homicídio Doloso a cada 100 Mil Habitantes nos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
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11
65,5
18,3
3,6
29

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Nos municípios atingidos que se encontram na região geográfica imediata de Foz do
Iguaçu, a maior parte dos estabelecimentos de saúde estão no município de Medianeira
(317,8 estabelecimentos por 100 mil habitantes).
Ao comparar os tipos de estabelecimento de saúde nos municípios atingidos pela Nova
Ferroeste, percebe-se que a quantidade de academias ao ar livre é maior em São Miguel
do Iguaçu (7,3 estruturas em 100 mil habitantes) do que nos outros municípios atingidos,
assim como a quantidade de postos de saúde (39,9 estabelecimentos em 100 mil
habitantes). Santa Terezinha de Itaipu possui os melhores indicadores para os seguintes
estabelecimentos

de

saúde:

Centro

de

Atenção

Psicossocial

(CAPS)

(4,2

estabelecimentos em 100 mil habitantes), Unidade Básica de Saúde (12,7 em 100 mil
habitantes), Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) (4,2 em 100 mil habitantes) e
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia (33,8 estabelecimentos em 100 mil
habitantes).
Medianeira, por sua vez, dispõe da maior quantidade de clínicas especializadas (70,9 em
100 mil habitantes), consultórios (167,5 em 100 mil habitantes) e unidades móveis de
nível pré-hospitalar (4,3 em 100 mil habitantes).
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Com relação aos hospitais, Medianeira possui três hospitais, enquanto São Miguel do
Iguaçu possui dois, já o município de Santa Terezinha de Itaipu não possui hospitais
(Tabela 5-45).
Tabela 5-45: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu (2020)
Tipo de Estabelecimento

Medianeira

Santa
Terezinha de
Itaipu
4,2
12,7

Academia da Saúde
6,4
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
2,1
Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde
4,3
Clínica Especializada / Ambulatório
70,9
4,2
Especializado
Consultórios
167,5
46,4
Hospital Geral
6,4
Policlínica
4,3
Posto de Saúde
17,2
12,7
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
2,1
4,2
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e
23,6
33,8
Terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
4,2
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar:
4,3
4,2
Urgência/Emergência
Outros Tipos
8,6
4,2
Total
317,8
130,8
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

São Miguel do
Iguaçu
7,3
3,6
3,6
50,8
47,1
7,3
39,9
18,1
3,6
10,9
192,2

Os números absolutos de leitos hospitalares é de 162 em Medianeira e 108 em São Miguel
do Iguaçu. O município de Santa Terezinha de Itaipu por não possuir hospital não dispõe
de leitos.
O município de Medianeira possui os melhores indicadores para os leitos hospitalares do
tipo cirúrgicos e pediátricos (100,9 leitos cirúrgicos em 100 mil habitantes e 49,4 leitos
pediátricos em 100 mil habitantes), enquanto o município de São Miguel do Iguaçu possui
os melhores indicadores para os leitos hospitalares do tipo clínicos (235,7 em 100 mil
habitantes) e obstétricos (36,3 em 100 mil habitantes) (Tabela 5-46).
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Tabela 5-46: Taxa de Leitos Hospitalares a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
Leitos Hospitalares
Medianeira
São Miguel do Iguaçu
Cirúrgicos
100,9
76,2
Clínicos
137,4
235,7
Obstétricos
34,4
36,3
Pediátricos
49,4
36,3
Hospital / Dia
25,8
7,3
Total
347,8
391,6
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A taxa de profissionais de saúde a cada 100 mil habitantes nos municípios atingidos na
região geográfica imediata de Foz do Iguaçu, mostra que o município de Medianeira
possui o maior contingente de profissionais de saúde, contabilizando um total de 367,2
profissionais para cada 100 mil habitantes.
Medianeira possui também mais médicos (146), dentistas (58) e farmacêuticos (36,5) que
os outros municípios. Perde apenas para São Miguel do Iguaçu no quesito enfermeiros
(que conta com 148,7 enfermeiros em 100 mil habitantes), conforme Tabela 5-47.
Tabela 5-47: Taxa de Profissionais De Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu, 2020
Profissionais De Saúde
Médicos
Enfermeiros
Dentistas
Farmacêuticos
Total

Santa Terezinha de
Itaipu
146,0
67,5
120,2
88,6
58,0
42,2
36,5
4,2
367,2
202,5
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
Medianeira

São Miguel do Iguaçu
54,4
148,7
39,9
14,5
257,5

5.3.2.3.2.3 Região Geográfica Imediata de Laranjeiras do Sul
Dos oito municípios que fazem parte da região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul,
três são diretamente atingidos pelo projeto da Nova Ferroeste, quais sejam, Laranjeiras
do Sul, Marquinho e Nova Laranjeiras. Nesses três municípios 10% da população não é
alfabetizada. A taxa de analfabetismo é menos elevada em Laranjeiras do Sul (8,5/% da
população com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever), e mais elevada no
município de Marquinho (14% da população total) (Tabela 5-48).
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Tabela 5-48: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos da Região Geográfica Imediata de Laranjeiras do Sul
Região Geográfica
Imediata
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul
Total
Média

CI 5477

Pessoas com 15 Anos ou Mais
De Idade que Não Sabem Ler e
Município
Escrever por 100 Mil
Habitantes
Laranjeiras do Sul
23.037
1.951
8,5
8.469
Marquinho
3.578
500
14,0
13.973
Nova Laranjeiras
7.887
1.000
12,7
12.680
34.502
3.451
10,0
11.707
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
Pessoas com 15
Anos ou Mais de
Idade

Pessoas Com 15 Anos ou Mais
De Idade Que Não Sabem Ler
e Escrever

Taxa de
Analfabetismo (%)
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O total de matrículas realizadas em 2020 nos municípios atingidos pela Nova Ferroeste
da região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul, foram de 5.418 no ensino
fundamental (o equivalente a 43,3% da população de até 14 anos de idade), 3.746 no
ensino médio (44,4% da população de 15 a 24 anos de idade) e 509 no ensino profissional
(1,5% da população total).
Considerando esses municípios atingidos, a taxa de escolaridade é exclusiva do município
de Laranjeiras do Sul. Único dos municípios a possuir instituição de ensino superior, qual
seja, o campus do Centro Universitário UniBrasil. Além das opções de cursos gratuitos e
pagos no Senac de Laranjeiras do Sul.
Na região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul todos os municípios atingidos pela
Nova Ferroeste registravam Idmh “muito baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991,
correspondente ao índice inferior a 0,499.
O crescimento mais significativo do Idmh ocorreu em Marquinho. De 1991 a 2010, o
Idmh do município passou de 0,228, em 1991, para 0,614, em 2010, revelando uma taxa
de crescimento de 169,30%. Em Nova Laranjeiras, o Idmh do município passou de 0,298,
em 1991, para 0,642, em 2010, implicando em uma taxa de crescimento de 115,44%. Já
no município de Laranjeiras do Sul, o Idmh do município passou de 0,464, em 1991, para
0,706, em 2010, tendo crescido a uma taxa de 52,16%.
Observa-se que a condição de vida em todos os municípios atingidos na região geográfica
imediata de Laranjeiras do Sul melhorou. Entretanto, melhorou especialmente no
município de Laranjeiras do Sul que passou de nível “Muito baixo” (Idmh entre 0,000 e
0,499) em 1991, para o nível “Alto” (índice superior a 0,700) em 2010.
O índice de criminalidade investigado por meio da taxa de homicídio doloso nos
municípios atingidos da região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul, revela que ao
longo de cinco anos a criminalidade aumentou no município de Laranjeiras do Sul (com
uma taxa de crescimento de 66,7% de 2016 a 2020). Em 2016 no município de Laranjeiras
do Sul, 18,6 pessoas a cada 100 mil habitantes foram vítimas de homicídio doloso, em
2020 esse indicador passou para 31,1 pessoas. Laranjeiras registrou também nove vítimas
de homicídio culposo no trânsito entre 2016 e 2017.
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No município de Nova Laranjeiras, o índice de criminalidade registrou uma queda de
50% entre 2016 e 2020. Em 2016, 16,7 pessoas foram vítimas de violência, em 2020 esse
valor caiu para 8,7. Nova Laranjeiras contabilizou também 11 vítimas de homicídio
culposo no trânsito entre 2016 e 2017. Já o município de Marquinho contabilizou apenas
uma vítima de homicídio doloso em 2019, e duas vítimas de homicídio culposo no trânsito
em 2016. Entre o conjunto de municípios analisados, Marquinho é o menos violento.
A caracterização dos estabelecimentos de saúde, nos municípios atingidos na região
geográfica imediata de Laranjeiras do Sul é apresentada na sequência. A quantidade de
estabelecimentos de saúde no município de Laranjeiras do Sul é de 276,9 para cada 100
mil habitantes. Desse total, a maior parte se refere aos consultórios (115,1
estabelecimentos em 100 mil habitantes), seguido das clínicas especializadas (46,7
estabelecimentos em 100 mil habitantes) e as unidades de serviço de apoio de diagnose e
terapia (40,4 estabelecimentos por 100 mil habitantes). Laranjeiras do Sul é o único dos
municípios analisados, a abrigar um hospital em seu território.
No Município de Marquinho, a taxa de estabelecimentos de saúde é de 115,2 em 100 mil
habitantes. A maior parte se refere as unidades básica de saúde (46,1 estabelecimentos
por 100 mil habitantes). Em Nova Laranjeiras, a taxa de estabelecimentos é de 130,4 em
100 mil habitantes. Desse total, 34,8 são postos de saúde e 26,1 são unidades de serviço
de apoio de diagnose e terapia.
Como Laranjeiras do Sul é o único município dos atingidos da região geográfica imediata
de Laranjeiras do Sul a abrigar hospital em se território, é o único também a possuir leitos
hospitalares. A quantidade de leitos contabilizados pelo SUS em Laranjeiras do Sul é de
304,9 leitos a cada 100 mil habitantes, enquanto os leitos privados somam um total de
52,9 leitos em 100 mil habitantes.
Do total de leitos disponibilizados pelo SUS, 152,5 são para tratamento clínicos, 77,8
para leitos pediátricos, 43,6 para leitos obstétricos e 31,1 para leitos cirúrgicos em cada
100 mil habitantes. Já os leitos privados são distribuídos da seguinte forma: 21,8 leitos
clínicos, 12,4 clínicos e pediátricos e 6,2 leitos obstétricos por mil habitantes (Gráfico
5-42).
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Gráfico 5-42: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Laranjeiras do Sul (2020)
180
152,5

160
140
120
100

77,8

80
60
40
20

43,6
31,1

21,8

12,4

12,4

6,2

0
Cirúrgicos

Clínicos
Taxa SUS

Obstétricos

Pediátricos

Taxa não SUS

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A quantidade total de profissionais de saúde atuando em Laranjeiras do Sul é de 388,9
em 100 mil habitantes. A maior parte desses profissionais são médicos (127,6
profissionais em 100 mil habitantes), e os enfermeiros contabilizam um total de 115,1
profissionais em 100 mil habitantes.
No município de Marquinho o número de profissionais de saúde é de 230,4 em 100 mil
habitantes. A maior parte deles são enfermeiros e dentistas (69,1 profissionais para cada
categoria em 100 mil habitantes). No município de Nova Laranjeiras juntos os
profissionais de saúde somam 243,3 em 100 mil habitantes, sendo que os enfermeiros são
a maior parte deles (104,3 enfermeiros em 100 mil habitantes) (Gráfico 5-43).
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Gráfico 5-43: Taxa de Profissionais de Saúde a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Laranjeiras do Sul, 2020
140
120
100
80
60
40
20
0
Médicos
Enfermeiros
Dentistas
Farmacêuticos

Laranjeiras do Sul
127,6
115,1
102,7
43,6

Marquinho
46,1
69,1
69,1
46,1

Nova Laranjeiras
60,8
104,3
60,8
17,4

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.2.4 Região Geográfica Imediata de Marechal Cândido Rondon
Entre os seis municípios que pertencem a região geográfica imediata de Marechal
Cândido Rondon, apenas o munícipio de Nova Santa Rosa é atingido diretamente pela
Nova Ferroeste. Nova Santa Rosa conta com um total de 6.071 pessoas com 15 anos ou
mais de idade, e desse total, 188 não sabem ler e escrever, o que equivale a uma taxa de
analfabetismo de 3,1% da população. Em Nova Santa Rosa 3.097 pessoas a cada 100 mil
habitantes não são alfabetizadas.
Com relação as taxas de escolaridade por modalidades de ensino, no município de Nova
Santa Rosa, 70,3% da população de até 14 anos de idade matriculou-se no ensino
fundamental no ano de 2020. No ensino médio, o indicador é de 55,6% da população de
15 a 24 anos de idade. Nova Santa Rosa não possui instituições de ensino superior, bem
como não registrou matrículas em 2020 no ensino profissional.
No município de Nova Santa Rosa, o Idmh passou de 0,511 em 1991, para 0,731 em 2010,
revelando uma taxa de crescimento de 43,05%. Em 20 anos, Nova Santa Rosa saiu da
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faixa de Desenvolvimento Humano “Baixo” (Idmh entre 0,500 e 0,599) e passou para a
faixa de Desenvolvimento Humano “Alto”, ou seja, índice superior a 0,700.
A criminalidade em Nova Santa Rosa é bastante baixa. Ao longo de cinco anos, o
município de Nova Santa Rosa registrou apenas quatro vítimas de homicídio doloso, três
em 2016 e um em 2017. Registrou também duas vítimas de homicídio culposo no trânsito
em 2016.
O município de Nova Santa Rosa conta com 18 estabelecimentos de saúde em seu
território. Desse total, seis consultórios médicos, quatro postos de saúde, três clínicas
especializadas, uma academia de saúde, uma unidade básica de saúde, uma unidade de
serviço de apoio de diagnose e terapia, um estabelecimento classificado como de “outros
tipos” e um hospital geral.
Nova Santa Rosa conta com um total de 11 leitos hospitalares, seis leitos de competência
do SUS e cinco leitos de competência privada. Todos os leitos privados são para
tratamento clínico. Entre os leitos do SUS, cinco são de tratamento clínico e um leito é
destinado a obstetrícia. O corpo de profissionais de saúde do município conta com 23
profissionais. Desse total, oito são enfermeiros, seis são médicos, seis são dentistas e três
são farmacêuticos.
5.3.2.3.2.5 Região Geográfica Imediata de Toledo
Entre os 14 municípios que pertencem a região geográfica imediata de Toledo, seis são
atingidos diretamente pela Nova Ferroeste. Em média, os municípios atingidos registram
7.074 pessoas não alfabetizadas a cada 100 mil habitantes. A menor taxa de analfabetismo
(3,3% da população) está no município de Maripá (3.348 pessoas com 15 anos ou mais
que não sabem ler e escrever a cada 100 mil habitantes). A taxa de analfabetismo mais
elevada está no município de Terra Roxa (10.050 com 15 anos ou mais que não sabem
ler e escrever a cada 100 mil habitantes), o que equivale a uma taxa de analfabetismo de
10% da população, conforme Tabela 5-49.
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Tabela 5-49: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos da Região Geográfica Imediata de Toledo
Município
Assis Chateaubriand
Guaíra
Maripá
Terra Roxa
Toledo
Tupãssi
Total
Média
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Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade
que Não Sabem Ler e Escrever por 100
Mil Habitantes
26.295
8,1
8.135
23.264
9,5
9.495
4.599
3,3
3.348
13.204
10,0
10.050
93.732
4,6
4.600
6.278
6,8
6.818
167.373
6,3
7.074
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Pessoas com 15 Anos
ou Mais de Idade

Pessoas com 15 Anos ou Mais
de Idade que Não Sabem Ler e
Escrever
2.139
2.209
154
1.327
4.312
428
10.569

Taxa de Analfabetismo
(%)
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As taxas de escolaridade considerando o conjunto de municípios atingidos pela Nova
Ferroeste na região geográfica imediata de Toledo, podem ser observadas no Gráfico
5-44. Na região geográfica imediata de Toledo 16,6% das crianças até 14 anos de idade
estava cursando o ensino fundamental em 2021, 11,2% das pessoas, correspondente à
faixa etária de 15 a 24 anos de idade, estavam matriculadas no ensino médio e 2,3% da
população total cursavam o ensino profissional.
Gráfico 5-44: Taxa Bruta de Escolaridade dos Municípios Atingidos Pela Nova
Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Toledo
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Taxa escolaridade no ensino fundamnetal (%)
Taxa escolaridade no ensino médio (%)
Taxa escolaridade no ensino profissional (%)
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020.

Em 2020, considerando esse conjunto de municípios, um total de 7.642 matrículas foram
efetivadas no ensino fundamental, 4.225 no ensino médio e 3.891 no ensino profissional.
Os indicadores relacionados ao ensino profissional demonstram que os municípios de
Assis Chateaubriand (3,5% da população) e Toledo (2,6%), registram valores acima da
média observada para o conjunto de municípios (2,3%).
O município de Assis Chateaubriand abriga um campus do Instituto Federal do Paraná
(Ifpr), assim como Toledo. Além disso, o município de Toledo conta com várias outras
instituições de ensino superior, entre elas, o campus da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Unioeste), campus da Universidade Paranaense (Unipar), campus da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná e campus da Universidade Federal do Paraná.
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Em Assis Chateaubriand, o indicador de escolaridade no ensino profissional é de 3.503
matrículas a cada 100 mil habitantes. Em Toledo, é de 2.596 matrículas a cada 100 mil
habitantes.
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Tabela 5-50: Taxa de Escolaridade nos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Toledo

Município

Assis Chateaubriand
Guaíra
Maripá
Terra Roxa
Toledo
Tupãssi
Total
Média
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Matrículas Ensino
Fundamental

Matrículas
Ensino Médio

Matrículas Ensino
Profissional

Matrículas Ensino
Fundamental por
100 Mil Habitantes

Matrículas
Ensino Médio
por 100 Mil
Habitantes

823
534
921
12.228
10.221
673
317
396
9.046
6.041
2.064
1.189
0
190.217
129.767
481
280
141
13.532
10.144
2.384
1.355
2.433
9.320
6.063
1.217
550
0
70.749
46.596
7.642
4.225
3.891
50.849
34.805
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020. Elaborado pela Fipe.

Matrículas Ensino
Profissional por
100 Mil
Habitantes
3.503
1.702
0
1.068
2.596
0
1.478
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Ao comparar os Idmh dos municípios atingidos dentro da região geográfica imediata de
Toledo entre 1991 e 2010, observa-se que, à exceção de Terra Roxa, que registrou um
Idmh “Muito Baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499), todos os demais municípios analisados
registravam um Idmh “Baixo” (Idmh entre 0,500 e 0,599) em 1991, correspondente ao
índice inferior a 0,599. Em contrapartida, em 2010, todos os municípios em questão
apresentaram taxas de crescimento semelhantes ao longo dos anos, e todos se
reposicionam para o nível de desenvolvimento “Alto”, ou seja, índice superior a 0,700,
conforme mostra a Tabela 5-51.
Tabela 5-51: Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios Atingidos da
Região Geográfica Imediata de Toledo entre 1991 e 2010
Município
Terra Roxa
Guaíra
Maripá
Assis Chateaubriand
Toledo
Tupãssi

1991
2000
2010
0,484
0,609
0,749
0,506
0,675
0,753
0,52
0,704
0,758
0,505
0,678
0,729
0,539
0,694
0,768
0,514
0,667
0,73
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Taxa de Crescimento
54,75
48,81
45,77
44,36
42,49
42,02

O índice de criminalidade nos municípios atingidos pertencentes a região geográfica
imediata de Toledo, é apresentado na sequência. De acordo com o Gráfico 5-45, a
criminalidade aumentou nos municípios de Toledo e Assis Chateaubriand, e diminuiu nos
municípios de Guaíra e Maripá. Já os municípios de Tupãssi e Terra Roxa permaneceram
com os indicadores de criminalidade estagnados, ao longo de cinco anos.
Em 2016, o município de Assis Chateaubriand registrou duas vítimas de homicídio
doloso, em 2020 esse número triplicou, fazendo com que a taxa de crescimento fosse de
200% (Gráfico 5-45).
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Gráfico 5-45: Taxa de Crescimento do Número de Vítimas de Homicídio Doloso na
Região Geográfica Imediata de Toledo entre 2016 e 2020
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes, também demonstra que a
criminalidade é maior no município de Assis Chateaubriand. Em 2016, 5,9 pessoas a cada
100 mil habitantes eram vítimas de homicídio doloso, e em 2020 esse indicador subiu
para 18 pessoas em 100 mil habitantes.
O município de Toledo também registrou aumento na taxa de homicídio doloso no
período de análise. Em 2016, 12 pessoas em 100 mil habitantes foram vítimas desse tipo
de crime, em 2020 esse número aumentou ligeiramente para 16,8 pessoas. Toledo também
registrou duas vítimas de feminicídio em 2020.
Entre o conjunto de municípios analisados, os municípios de Guaíra e Maripá foram os
que obtiveram maior sucesso na questão da diminuição da violência. Em 2016, a taxa de
homicídio em Guaíra foi de 64,1 pessoas em 100 mil habitantes, em 2020 caiu para 21
pessoas. Em Maripá, o indicador foi de 51,9 pessoas em 100 mil habitantes, em 2019 esse
número era de 17,8 pessoas, conforme mostra a Tabela 5-45.
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Gráfico 5-46: Taxa de Homicídio Doloso a cada 100 Mil Habitantes nos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Imediata de Toledo
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A caracterização dos serviços de saúde é apresentada na sequência. Entre o conjunto de
municípios investigados, o município de Toledo é o que dispõe da maior quantidade de
estabelecimentos de saúde (420,6 estabelecimentos em 100 mil habitantes). Em seguida,
encontra-se o município de Assis Chateaubriand com 347,9 estabelecimentos a cada 100
mil habitantes. Os municípios de Guaíra, Tupãssi, Terra Roxa e Maripá apresentam os
seguintes indicadores: (261,2 estabelecimentos em Guaíra; 209,6 em Tupãssi, 188,3 em
Terra Roxa e 161,2 em Maripá, em cada 100 mil habitantes).
Nos municípios de Toledo, Guairá e Assis Chateaubriand destaca-se uma grande
quantidade de consultórios médicos (302,1 consultórios em 100 mil habitantes em
Toledo, 147,1 em Guaíra e 234 em Assis Chateaubriand). Toledo conta com três hospitais
e Assis Chateaubriand com dois. Os municípios de terra Roxa, Tupãssi e Guaíra contam
com um hospital cada. Já o município de Maripá não possui nenhum.
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Tabela 5-52: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos Municípios Atingidos na Região Geográfica
Imediata de Toledo (2020)
Estabelecimentos de Saúde
Assis Chateaubriand
Guaíra
Maripá
Academia da Saúde
3
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
3
3
Centro de Saúde / Unidade Básica de
39
33
35,8
Saúde
Clínica Especializada / Ambulatório
12
15
35,8
Especializado
Consultórios
234
147,1
Hospital Geral
6
3
Policlínica
3
Posto de Saúde
3
35,8
Unidades de Pronto Atendimento
3
17,9
(UPAs)
Unidade de Serviço de Apoio de
36
36
17,9
Diagnose e Terapia
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar
3
6
Outros tipos
6
15
17,9
Total
347,9
261,2
161,2
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
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0,7
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5,7
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74,2
5,7
11,4

302,1
2,1
2,1
7

61,7
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5,7

1,4

-

39,9
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5,7
17,1
188,3

2,1
8,4
420,6
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209,6
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Em valores absolutos, a quantidade de estabelecimentos de saúde disponível em Toledo,
no ano de 2020, era de 600 estabelecimentos entre públicos e privados. Assis
Chateaubriand registrou 116 estabelecimentos, Guaíra registrou 87 e Terra Roxa 33
estabelecimentos. Os municípios com a menor quantidade de estabelecimentos de saúde
são Tupãssi e Maripá, com 17 e nove estabelecimentos respectivamente.
No conjunto de municípios analisados, os leitos clínicos apresentam a taxa mais elevada
considerando a proporção de leitos pela população municipal. Entre a quantidade de leitos
clínicos, o município de Tupãssi apresenta os indicadores mais elevados (185 por 100 mil
habitantes). Enquanto o município de Terra Roxa, registra os piores indicadores para essa
modalidade de atendimento (34,2 leitos em 100 mil habitantes).
Em valores absolutos, a quantidade de leitos disponíveis em Toledo foi de 321 em 2020.
Em Assis Chateaubriand a quantidade registrada foi de 82 leitos, já em Guaíra, os leitos
somaram 69, em Tupãssi os valores foram de 23 leitos e em Terra Roxa de 21 leitos. O
município de Maripá registrou apenas dois leitos hospitalares nesse mesmo ano. Ao
agregar por especialidades, todos os municípios registraram maioria em leitos clínicos,
com exceção é o município de Tupãssi, que apresentou uma taxa mais elevada para as
especialidades de pediatria e obstetrícia (Gráfico 5-47).
A quantidade total de profissionais de saúde, considerando médicos, enfermeiros,
farmacêuticos e dentistas, em atuação nos municípios em estudo são: 682 em Toledo, 146
em Assis Chateaubriand, 118 em Guaíra, 42 em Terra Roxa, 23 em Tupãssi e 13 em
Maripá. A taxa por 100 mil habitantes dos profissionais de saúde em proporção à
população municipal nos atingidos da região geográfica imediata de Toledo, é de 478,1
profissionais em 100 mil habitantes em Toledo, 437,9 em Assis Chateaubriand, 354,2 em
Guaíra, 283,6 em Tupãssi, 239,7 em Terra Roxa e 232,9 em Maripá.
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Gráfico 5-47: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Toledo (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A proporção entre a quantidade de profissionais de saúde e a população municipal é
apresentada no Gráfico 5-48. Considerando os médicos, os municípios de Toledo, Guaíra
e Assis Chateaubriand contabilizam as taxas mais elevadas quando comparado aos outros
tipos de profissionais de saúde. Em Tupãssi, Terra Roxa e Maripá destacam-se a maioria
de enfermeiros.
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Gráfico 5-48: Taxa de Profissionais de Saúde a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Toledo, 2020
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.3

Região Geográfica Intermediária de Guarapuava

Na região geográfica intermediária de Guarapuava, que abrange 12 municípios, 8% da
população não é alfabetizada, o que corresponde a 7.950 pessoas com 15 anos ou mais de
idade que não sabem ler e escrever, em cada 100 mil habitantes. A taxa bruta de
escolaridade é de 16,8% da população de até 14 anos de idade com matrículas no ensino
fundamental, 16, 2% da população de 15 a 24 anos idade com matrículas no ensino médio,
e 1,4% da população com matrículas no ensino profissional, conforme mostra o Gráfico
5-49.
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Gráfico 5-49: Taxa Bruta de Escolaridade na Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava
1,4

16,8
16,2

Taxa escolaridade no ensino fundamnetal (%)
Taxa escolaridade no ensino médio (%)
Taxa escolaridade no ensino profissional (%)
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Na região geográfica intermediária de Guarapuava, os indicadores de escolaridade
revelam que 16.773 crianças a cada 100 mil habitantes de até 14 anos de idade, estavam
em 2020 cursando o ensino fundamental, 16.166 pessoas a cada 100 mil habitantes de 15
a 24 anos de idade estavam no ensino médio, e 1.427 pessoas a cada 100 mil habitantes
estavam no ensino profissional.
Em toda a região geográfica intermediária de Guarapuava a média do Idmh em 1991 foi
de 0,363, situando a região na faixa de desenvolvimento “Muito Baixo”, correspondente
ao índice inferior a 0,499. Em 2010, esse indicador passou para 0,659, reposicionando a
região para a faixa de desenvolvimento “Médio”, isto é, com índices entre 0,600 e 0,699.
A região geográfica intermediária de Guarapuava possuía, em 1991, três municípios na
lista dos 10 menores Idmh da área de estudo, em 2010 apenas um continuava entre os 10
menores.
A taxa de crimes contra a pessoa, revela que no conjunto de municípios que pertencem a
região geográfica intermediária de Guarapuava, houve um aumento no número de vítimas
de homicídio doloso e no número de vítimas de lesão corporal com resultado de morte.
Revela também uma ligeira diminuição nos indicadores de latrocínio.
Em 2016, 14,5 pessoas eram vítimas de homicídio doloso em cada 100 mil habitantes,
esse número se elevou para 19,5 pessoas em 2020 (uma taxa de crescimento de 35,3% no
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período). Além dos crimes dispostos na Tabela 5-53, o conjunto de municípios que
pertencem a região geográfica intermediária de Guarapuava registrou dois crimes de
feminicídio em 2020, que é o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero, ou
seja, a vítima é morta por ser mulher.
Tabela 5-53: Taxa de Crimes Contra a Pessoa a cada 100 Mil Habitantes na
Região Geográfica Intermediária de Guarapuava
RGI De Guarapuava
2016
2017
2018
Vítimas de Homicídio Doloso
14,5
19,6
18,5
Vítimas de Roubo com Resultado de Morte (Latrocínio)
1,1
1,1
1,4
Vítimas de Lesão Corporal com Resultado de Morte
0,6
0,3
0,9
Vítimas de Homicídio Culposo no Trânsito
18,2
17,3
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

2019
17,3
1,4
0,3
-

2020
19,5
0,6
1,1
-

A caracterização dos serviços de saúde na região geográfica intermediária de Guarapuava
é descrita a seguir. A taxa total de estabelecimentos contabilizados em 2020, foi de 207,8
estabelecimentos a cada 100 mil habitantes. A proporção entre as modalidades de
atendimentos pela população municipal estimada em 2020, é apresentada no Gráfico
5-50.
Nota-se que a maior parte dos estabelecimentos de saúde na intermediária de Guarapuava
é formada por consultórios médicos (105,5 consultórios em 100 mil habitantes), e as
unidades básicas de saúde contabilizam uma taxa de 24 estabelecimentos em 100 mil
habitantes. Os piores indicadores são referentes as unidades de pronto atendimentos (as
UPAS) (0,6 para cada 100 mil habitantes).
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Gráfico 5-50: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a cada 100 Mil Habitantes na
Região Geográfica Intermediária de Guarapuava (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A região geográfica intermediária de Guarapuava conta com um total de 210,4 leitos para
cada 100 mil habitantes. A maior parte dos leitos disponíveis são destinados aos
tratamentos clínicos (82,6 em 100 mil habitantes). Os leitos cirúrgicos registram uma taxa
de 49,5 por 100 mil habitantes. Enquanto os obstétricos contabilizam 39,3 leitos para cada
100 mil habitantes.
Gráfico 5-51: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Guarapuava (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
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A proporção entre a quantidade de profissionais de saúde pela população da região
geográfica intermediária de Guarapuava, é de 319,2 profissionais de saúde a cada 100 mil
habitantes. A taxa de profissionais por modalidade de atuação é apresentada a seguir,
sendo que os médicos somam maioria (com uma taxa de 121,6 médicos em 100 mil
habitantes), seguidos dos enfermeiros (111,4 enfermeiros em 100 mil habitantes),
conforme mostra o Gráfico 5-52.
Gráfico 5-52: Taxa de Profissionais de Saúde a cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Guarapuava (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.3.1 Região Geográfica Imediata de Guarapuava
Entre os 12 municípios que compõem a região geográfica imediata de Guarapuava, cinco
são diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, quais sejam, Candói, Cantagalo, Goioxim,
Guarapuava e Inácio Martins. A comparação das taxas de analfabetismo observadas para
esses municípios, permite identificar que 6,9% da população total desses municípios não
é alfabetizada (em média de 9.561 pessoas a cada 100 mil habitantes).
Na análise comparativa, observa-se que a menor taxa de analfabetismo (6%) se encontra
no município de Guarapuava, enquanto as maiores são registradas nos municípios de
Goioxim (12,8%) e Inácio Martins (10,9% da população) (Tabela 5-54).
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Tabela 5-54: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos da Região Geográfica Imediata de Guarapuava
Município
Candói
Cantagalo
Goioxim
Guarapuava
Inácio Martins
Total
Média
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Pessoas com 15 Anos Ou Mais De
Idade que Não Sabem Ler e Escrever
por 100 Mil Habitantes
10.758
9,3
9.314
9.257
8,8
8.794
5.225
12,8
12.804
124.776
6,0
6.002
7.601
10,9
10.893
157.617
6,9
9.561
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Pessoas com 15 Anos
ou Mais de Idade

Pessoas com 15 Anos ou Mais
de Idade que Não Sabem Ler
E Escrever
1.002
814
669
7.489
828
10.802

Taxa de Analfabetismo
(%)
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No conjunto dos municípios em questão, a média de matrículas registrada em 2020 foi de
41.439 no ensino fundamental, 42.541 no ensino médio e 786 matrículas no ensino
profissional a cada 100 mil habitantes.
Os melhores indicadores de escolaridade no ensino fundamental e médio são registrados
no município de Goioxim onde há 80,3% das crianças de até 14 anos de idade
matriculadas a cada 100 mil habitantes e 80,6% dos jovens adultos, de 15 a 24 anos de
idade, matriculadas no ensino médio em 100 mil habitantes.
Com relação ao ensino profissional, destaca-se o município de Guarapuava com um
indicador de 2,3% da população total (2.316 matrículas a cada 100 mil habitantes)
(Gráfico 5-53).
Gráfico 5-53: Taxa Bruta de Escolaridade por Municípios Atingidos pela Nova
Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Guarapuava
100,0

86,5
80,3

80,0
62,0
55,4

60,0

44,4
36,2

40,0
20,0

19,4 19,6
0,7

7,7 8,4

0,9

2,3

0,0
Candói

Cantagalo

Goioxim

Guarapuava

Inácio Martins

Taxa de escolaridade no ensino fundamnetal (%)
Taxa de escolaridade no ensino médio (%)
Taxa de escolaridade no ensino profissional (%)
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020.
Elaborado pela Fipe.

O Idmh dos municípios atingidos na região geográfica imediata de Guarapuava é
apresentado na Tabela 5-55. Nota-se que todos os municípios analisados registravam
Idmh “Muito Baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991, correspondente ao índice
inferior a 0,499.
Contudo, em 2010, os municípios Goioxim, Candói e Inácio Martins se reposicionaram
para a faixa de desenvolvimento “Médio”, isto é, com índices entre 0,600 e 0,699. E os
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municípios de Guarapuava e Cantagalo se reposicionaram para a faixa de
desenvolvimento “Alto”, ou seja, índice superior a 0,700. As taxas de crescimento mais
elevadas foram registradas em Goioxim (182,38%) e Candói (105,50%), conforme a
Tabela 5-55.
Tabela 5-55: Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios Atingidos da
Região Geográfica Imediata de Guarapuava Entre 1991 e 2010
Município
Goioxim
Candói
Inácio Martins
Guarapuava
Cantagalo

1991
2000
2010
Taxa De Crescimento
0,227
0,446
0,641
182,38
0,309
0,509
0,635
105,50
0,326
0,491
0,6
84,05
0,473
0,632
0,731
54,55
0,472
0,612
0,709
50,21
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

A cálculo da taxa de homicídio doloso dos últimos cinco anos permite observar que a
criminalidade diminuiu em Guarapuava, aumentou em Goioxim e em Candói e se
manteve em Inácio Martins e em Cantagalo. No município de Goioxim, no ano de 2016,
26,7 pessoas a cada 100 mil habitantes eram vítimas de homicídio doloso. Em 2020, esse
número se elevou para 42,5 pessoas. O aumento da criminalidade também ocorreu em
Candói, mas foi mais significativo. Em 2016, a taxa era de 6,3 pessoas, em 2020 subiu
para 24,9 pessoas em 100 mil habitantes (registrando uma taxa de crescimento de 300%).
Guarapuava por sua vez, registrou uma ligeira diminuição na taxa de crescimento de
homicídios (de 20,1 pessoas em 2016 para 18,1 pessoas em 2020 a cada 100 mil
habitantes), conforme Gráfico 5-54.
Outro dado importante acerca da criminalidade se refere ao crime de feminicídio, no
conjunto dos municípios em questões dois registram uma vítima de feminicídio no ano
de 2020: Candói e Cantagalo. Além disso, entre os anos 2016 e 2017, houve 20 vítimas
de homicídio culposo no trânsito no município de Candói, seis em Cantagalo, 63 em
Guarapuava e uma em Inácio Martins.
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Gráfico 5-54: Taxa de Homicídio Doloso a cada 100 Mil Habitantes nos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Imediata de Guarapuava
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2016
2017
2018
2019
2020

Candói
6,3
18,8
12,6
18,8
24,9

Cantagalo
14,8
14,8
22,5
15
15

Goioxim
26,7
13,4
69,7
42,2
42,5

Guarapuava
20,1
20,5
14,4
14,3
18,1

Inácio Martins
8,8
8,8

9

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A caracterização dos serviços de saúde nos municípios que compõem a região geográfica
imediata de Guarapuava, é apresentada a seguir. Entre o conjunto de municípios
atingidos, o município de Guarapuava apresenta a taxa mais elevada, considerando a
proporção de estabelecimentos de saúde e a população municipal (261,2 em 100 mil
habitantes). Chama atenção o município de Inácio Martins, que possui quase a mesma
proporção de estabelecimentos registrada por Guarapuava (233,8 estabelecimentos em
100 mil habitantes). Os piores indicadores são registrados no município de Goioxim (97,5
estabelecimentos em 100 mil habitantes).
Com relação as modalidades de atendimentos, nota-se que em praticamente todos os
municípios estudados, os consultórios médicos somam maioria dos estabelecimentos de
saúde. A exceção está no município de Inácio Martins que registra como maioria os postos
de saúde (89,9 postos em 100 mil habitantes).
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Tabela 5-56: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Guarapuava (2020)
Estabelecimentos de
Saúde
Unidade Básica de Saúde
Clínica Especializada
Consultórios
Hospital Geral
Posto de Saúde
Unidades de Pronto
Atendimento
Unidade de Apoio de
Diagnose e Terapia
Outros Tipos
Total

Candói

Cantagalo

Goioxim

Guarapuava

12,5
18,7
56,1
6,2
37,4

30,0
15,0
37,5
-

14,2
14,2
42,5
56,7

21,9
25,7
161,0
2,2
0,5

Inácio
Martins
54,0
9,0
45,0
89,9

-

-

-

0,5

9,0

6,2

7,5

-

14,8

9,0

6,2
7,5
14,2
5,5
149,5
97,5
141,8
261,2
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

18,0
233,8

A taxa de leitos hospitalares no município de Guarapuava é de 237,6 leitos. Do total de
leitos existentes em Guarapuava, 74,9% são disponibilizados pelo SUS e 25,1% são leitos
privados. A taxa de leitos hospitalares em Candói é de 242,9 em 100 mil habitantes. Em
Candói, 94,4% são leitos do SUS e apenas 5,4% são privados. Os municípios de
Cantagalo, Goioxim e Inácio Martins não possuem hospitais e por consequência não
possuem leitos hospitalares (Gráfico 5-55).
Gráfico 5-55: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Guarapuava (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
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A proporção do número de profissionais de saúde em relação a população municipal
mostra que a maior quantidade de profissionais está no município de Guarapuava (419,6
profissionais em 100 mil habitantes), contando com praticamente o dobro de profissionais
de saúde que os outros municípios em questão.
Os municípios de Inácio Martins, Candói e Goioxim apresentam taxa de profissionais de
saúde semelhantes (242,8 em Inácio Martins, 255,5 em Candói e 241 em Goioxim). O
município de Cantagalo registra o pior indicador desse conjunto de municípios (127,5
profissionais em 100 mil habitantes).
A maioria dos profissionais de saúde em Guarapuava e em Inácio Martins são médicos,
e em Goioxim se destacam os enfermeiros. A taxa de profissionais de saúde a cada 100
mil habitantes nos municípios atingidos na região geográfica imediata de Guarapuava
(2020), é apresentada no Gráfico 5-56.
Gráfico 5-56: Taxa de Profissionais de Saúde a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Guarapuava (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.4

Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa

Na região geográfica intermediária de Ponta Grossa, que é composta por 19 municípios,
5,1% da população não é alfabetizada, o que corresponde a uma média de 5.150 pessoas
com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever em cada 100 mil habitantes.
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O analfabetismo na região geográfica intermediária de Ponta Grossa é bastante
homogêneo entre suas regiões geográficas imediatas (5.148 não alfabetizados em cada
100 mil habitantes na região geográfica imediata de Ponta Grossa e 5.156 não
alfabetizados em cada 100 mil habitantes na região geográfica imediata de Irati).
A taxa bruta de escolaridade para o ensino fundamental e médio, é mais elevada na região
geográfica imediata de Ponta Grossa do que na região geográfica imediata de Irati, apesar
da região geográfica imediata de Irati também apresentar taxas significativamente altas
para essas modalidades de ensino. Contudo, a taxa do ensino profissional é duas vezes
maior na região geográfica imediata de Irati (2,7% da população) do que na região
geográfica imediata de Ponta Grossa (1,3% da população). Na região geográfica imediata
de Irati 2.705 pessoas a cada 100 mil habitantes matricularam-se, em 2020, no ensino
profissional, enquanto na região geográfica imediata de Ponta Grossa esse valor
corresponde a 1.295 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa bruta de escolaridade na
região geográfica intermediária de Ponta Grossa é apresentada no Gráfico 5-57.
Gráfico 5-57: Taxa Bruta de Escolaridade na Região Geográfica Intermediária de
Ponta Grossa
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Taxa escolaridade no ensino profissional (%)
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Na região geográfica intermediária de Ponta Grossa, em média de 130.915 pessoas a cada
100 mil habitantes de até 14 anos de idade, estavam cursando o ensino fundamental em
2020, 109.653 pessoas a cada 100 mil habitantes de 15 a 24 anos de idade estavam no
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ensino médio, e 2.000 pessoas a cada 100 mil habitantes estavam matriculadas no ensino
profissional.
A análise do Idmh mostra que a região geográfica imediata de Ponta Grossa, é
ligeiramente mais desenvolvida que a região geográfica imediata de Irati. Em 1991 a
média do Idmh na imediata de Ponta Grossa foi de 0,43, e em Irati foi de 0,389, ambas
estavam classificadas na faixa de desenvolvimento “Muito Baixo” (Idmh entre 0,000 e
0,499). Em 2010, a região geográfica imediata de Irati passou para o nível “Médio” de
desenvolvimento, isto é, com índices entre 0,600 e 0,699, enquanto a região geográfica
imediata de Ponta Grossa se reposicionou para o nível “Alto” de desenvolvimento
humano, ou seja, índice superior a 0,700.
Em 1991, a região geográfica intermediária de Ponta Grossa, por conta do município de
Ponta Grossa se colocava entre os 10 maiores Idmh considerando a área de estudo. Essa
posição se manteve em 2010.
A taxa de criminalidade na região geográfica imediata de Ponta Grossa, revela aumento
da criminalidade na região geográfica imediata de Irati e queda na região geográfica
imediata de Ponta Grossa. Ao longo de cinco anos, a taxa de crescimento na região
geográfica imediata de Irati foi de 62,5%. Na região geográfica imediata de Ponta Grossa,
houve taxa de crescimento negativa, na ordem de -7,9%.
A taxa de homicídio doloso em 100 mil habitantes mostra que em 2016, 14,3 pessoas em
100 mil habitantes foram vítimas de homicídio na região geográfica imediata de Ponta
Grossa, sendo que esse valor caiu para 12,8 pessoas em 2020. Já na região geográfica
imediata de Irati, em 2016, 5,2 pessoas forma vítimas desse tipo de crime, em 2020 esse
indicador subiu para 8,3 pessoas em 100 mil habitantes, conforme mostra o Gráfico 5-58.
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Gráfico 5-58: Taxa de Homicídio Doloso a Cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Ponta Grossa
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A região geográfica imediata de Ponta Grossa possui 230,5 estabelecimentos de saúde
em 100 mil habitantes. Já a região geográfica imediata de Irati apresenta uma taxa
semelhante (228,6 estabelecimentos de saúde em 100 mil habitantes). Considerando os
estabelecimentos que apresentam maioria na relação estabelecimentos população, estão
os consultórios médicos em ambas as regiões geográficas imediatas. A região geográfica
imediata de Ponta Grossa, apresenta melhores indicadores nos casos dos estabelecimentos
classificados com clínicas especializadas (26 em 100 mil habitantes) e unidades básicas
de saúde (18,2 em 100 mil habitantes). Já a região geográfica imediata de Irati, apresenta
melhores indicadores nos casos dos estabelecimentos classificados como postos de saúde
(40,3 em 100 mil habitantes) e unidades de serviços e de apoio de diagnose e terapia (21,8
em 100 mil habitantes) (Tabela 5-57).
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Tabela 5-57: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a cada 100 Mil Habitantes na
Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa (2020)
Estabelecimentos De Saúde
Rgi De Ponta Grossa
Academia da Saúde
0,3
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
1,4
Unidade Básica de Saúde
18,2
Clínica Especializada
26,0
Consultórios
142,2
Hospital Geral
2,2
Policlínica
3,1
Posto de Saúde
6,7
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
0,9
Unidade de Apoio de Diagnose e Terapia
7,9
Unidade de Vigilância em Saúde
0,2
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar
2,8
Outros Tipos
18,5
Total
230,5
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Rgi De Irati
5,1
1,3
12,8
12,2
114,6
4,5
1,3
40,3
1,3
21,8
0,6
1,3
11,5
228,6

O total de leitos hospitalares na região geográfica imediata de Ponta Grossa, é de 151,6
em 100 mil habitantes. Já o total de leitos hospitalares na região geográfica imediata de
Irati é mais elevado (212,6 leitos em 100 mil habitantes). Os leitos destinados a
tratamentos clínicos são os mais significativos em ambas as regiões. A taxa de leitos
hospitalares a cada 100 mil habitantes na região geográfica intermediária de Ponta Grossa
no ano 2020, é exibida no Gráfico 5-59.
A proporção de profissionais de saúde em relação a população municipal na região
geográfica imediata de Ponta Grossa, é de 380,5 em 100 mil habitantes, e na região
geográfica imediata de Irati é de 286,3 em 100 mil habitantes. Os médicos são os
profissionais que apresentam as taxas mais elevadas de ambas as regiões, e os
farmacêuticos são os que apresentam as taxas mais baixas considerando a relação entre
número de profissionais e população municipal (Gráfico 5-60).
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Gráfico 5-59: Taxa de Leitos Hospitalares a Cada 100 Mil Habitante na Região
Geográfica Intermediária de Ponta Grossa (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Gráfico 5-60: Taxa de Profissionais de Saúde a Cada 100 Mil Habitante na Região
Geográfica Intermediária de Ponta Grossa (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.4.1 Região Geográfica Imediata de Irati
Na região geográfica imediata de Irati, apenas dois municípios são atingidos diretamente
pela Nova Ferroeste, Irati e Fernandes Pinheiro. No município de Irati, 4,6% da população
não é alfabetizada (4.559 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e
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escrever a cada 100 mil habitantes), e em Fernandes Pinheiro esse valor é de 9,9% da
população (9.916 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever a
cada 100 mil habitantes).
Em números absolutos, o município de Irati registrou 1.983 pessoas que não são
alfabetizadas em 2020. Em Fernandes Pinheiro, o total foi de 431 pessoas com 15 anos
ou mais de idade que não sabem ler e escrever.
Com relação as taxas de escolaridade por modalidades de ensino, considerando os dois
municípios em questão, 92% da população de até 14 anos de idade estava matriculada no
ensino fundamental em 2020, 74,8% no ensino médio e 3,5% no ensino profissional.
A taxa do ensino profissional é atribuída exclusivamente ao município de Irati (3.865
matrículas a cada 100 mil habitantes).
Na análise comparativa dos Idmh municipais, tanto Fernandes Pinheiro quanto Irati
registravam Idmh “Muito Baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em 1991, correspondente ao
índice inferior a 0,499. Em 1991, o Índice de Desenvolvimento Humano (Idmh) de
Fernandes Pinheiro foi de 0,333. Em 2010, o Idmh passou para 0,645, reclassificando o
município para a faixa de Desenvolvimento Humano “Médio” (com índices entre 0,600
e 0,699).
Já o Idmh de Irati foi de 0,389, em 1991, e de 0,707, em 2021. Irati passou da faixa de
desenvolvimento considerada “Muito Baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) para a faixa de
desenvolvimento considerada “Alta”, ou seja, índice superior a 0,700. Nesse período de
investigação, Fernandes Pinheiro registrou uma taxa de crescimento de 93,67% e Irati
registrou um crescimento de 81,75%.
O índice de criminalidade é maior em Irati do que em Fernandes Pinheiro. Considerando
os últimos cinco anos, Fernandes Pinheiro registrou apenas duas ocorrências: uma vítima
de homicídio doloso em 2018, e duas vítimas de homicídio culposo no trânsito em 2016.
O município de Irati, por sua vez, registrou no mesmo período 12 vítimas de homicídio
doloso, 11 vítimas de homicídio culposo no trânsito e uma vítima de lesão corporal com
resultado de morte.
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A caracterização dos serviços de saúde é apresentada a seguir. O município de Irati conta
com 307,8 estabelecimentos de saúde, a cada 100 mil habitantes. Fernandes Pinheiro
registra 214,2 estabelecimentos em 100 mil habitantes. O tipo de atendimento que oferece
maior cobertura populacional em Fernandes Pinheiro é atendimento realizado pelos
postos de saúde (89,3 postos em 100 mil habitantes), e em Irati, são os consultórios (201,3
em 100 mil habitantes), possuindo ainda três hospitais. A taxa de estabelecimentos de
saúde a cada 100 mil habitantes na região geográfica imediata de Irati no ano 2020 é
apresentada na Tabela 5-58.
Tabela 5-58: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a cada 100 Mil Habitantes na
Região Geográfica Imediata de Irati (2020)
Fernandes
Pinheiro
Consultórios
17,9
Posto de Saúde
89,3
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
35,7
Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde
17,9
Clínica Especializada / Ambulatório Especializado
17,9
Outros Tipos
17,9
Hospital Geral
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar: Urgência / Emergência
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Policlínica
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Academia da Saúde
17,9
Total
214,2
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
Estabelecimentos de Saúde

Irati
201,3
22,9
21,3
19,6
18,0
11,5
4,9
3,3
1,6
1,6
1,6
307,8

Do total de 165 leitos no município de Irati, 67,3% (111 leitos) são disponibilizados pelo
SUS enquanto 32,7% (54 leitos) são de competência privada. O município de Fernandes
Pinheiro não possui hospital e por consequência não possui leitos.
A taxa de leitos em Irati por especialidades é apresentada no Gráfico 5-61. A proporção
de leitos em relação a população municipal mostra que os leitos administrados pelo SUS
é mais significativo no atendimento à população em praticamente todas as especialidades,
clínicos, obstétrico se pediátricos. À exceção apenas no caso dos leitos clínicos (onde a
taxa de leitos privados é de 42,6 em 100 mil habitantes, enquanto a taxa de leitos do SUS
para essa modalidade é de 32,7 em 100 mil habitantes).
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Gráfico 5-61: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes por
Competência Administrativa no Município de Irati (2020)
Hospital/Dia

3,3

Outras especialidades

21,3

Pediátricos

29,5

Obstétricos

9,8

37,7

Clínicos

21,3
60,6

Cirúrgicos

11,5

32,7
0

10

20
SUS

42,6
30

40

50

60

70

80

Não SUS

Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A proporção de profissionais de saúde em relação a população municipal de Fernandes
Pinheiro, é semelhante a proporção de profissionais de saúde em Irati. Em Fernandes
Pinheiro é de 392,7 em 100 mil habitantes, e em Irati é de 397,8 profissionais em 100 mil
habitantes.
Com relação a distribuição de profissionais por especialidade nota-se que a quantidade
de farmacêuticos em Fernandes Pinheiro é mais que o dobro da taxa observada em Irati
(71,4 farmacêuticos em 100 mil habitantes em Fernandes Pinheiro e 27,8 em Irati).
Nas demais especialidades, o município de Irati obtém taxas mais elevadas. Na
comparação dos médicos, Irati conta com 135,9 profissionais a cada 100 mil habitantes,
enquanto Fernandes Pinheiro conta com 125 médicos em 100 mil habitantes. Entre os
enfermeiros, 111,3 profissionais em Irati e 89,3 em Fernandes Pinheiro. Os dentistas
contabilizam uma taxa de 117,9 em Irati e 107,1 em Fernandes Pinheiro a cada 100 mil
habitantes.
5.3.2.3.4.2 Região Geográfica Imediata de Ponta Grossa
Na região geográfica imediata de Ponta Grossa, apenas três municípios são atingidos
diretamente pela Nova Ferroeste, Palmeira, Porto Amazonas e São João do Triunfo. Esses
municípios possuem, em média, 6.182 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não
sabe ler e escrever. A taxa de analfabetismo menos elevada se encontra no município de
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Palmeira (4.231 pessoas a cada 100 mil habitantes), e a taxa mais elevada está em São
João do Triunfo (7.842 a cada 100 mil habitantes), conforme mostra a Tabela 5-59.
Em média, a taxa de escolaridade no ensino profissional é mais elevada em Palmeira
(2.408 matrículas a cada 100 mil habitantes). O município de São João do Triunfo
registrou o indicador de 665 matrículas a cada 100 mil habitantes, já Porto Amazonas não
computou nenhuma matrícula nessa modalidade de ensino em 2020.
Considerando o período analisado, de 1991 a 2010, o Idmh do município de São João do
Triunfo passou de 0,325, em 1991, para 0,629, em 2010, revelando uma taxa de
crescimento de 93,54%. Enquanto o Idmh do município de Porto Amazonas passou de
0,444, em 1991, para 0,7, em 2010, registrando uma taxa de crescimento de 57,66%. Já o
município de Palmeira obtive uma taxa de crescimento de 47,40%.
Os municípios de Palmeira e Porto Amazonas passaram ao nível “Alto”, ou seja, índice
superior a 0,700. Já, São João do Triunfo, embora tenha elevado seu nível de
desenvolvimento humano, permaneceu em níveis classificados como “Médio”, isto é,
com índices entre 0,600 e 0,699.
Os indicadores de criminalidade nos municípios de Palmeira, Porto Amazonas e São João
do Triunfo são baixos. Considerando esse conjunto de municípios, Palmeira é o município
que possui o maior índice de criminalidade. Considerando a soma dos últimos cinco anos,
Palmeira registrou 12 crimes de homicídio doloso, 27 vítimas de homicídio culposo no
trânsito e uma vítima de lesão corporal com resultado de morte. Em 2016, a taxa de
homicídio doloso em Palmeira era de 8,9 pessoas em 100 mil habitantes, em 2020, esse
indicador foi para três pessoas em 100 mil habitantes. Porto Amazonas registrou um
homicídio doloso em 2019 e São João do triunfo registrou dois, um em 2016 e outro em
2017.
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Tabela 5-59: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste nos Municípios Atingidos pela Região
Geográfica Imediata de Ponta Grossa
Região
Geográfica
Imediata
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Total
Média

CI 5477

Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade
que Não Sabem Ler E Escrever por 100
Mil Habitantes
Palmeira
4,2
4.231
Porto Amazonas
6,5
6.474
São João do Triunfo
7,8
7.842
5,4
6.182
Fonte: Ibge, Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.
Município

Pessoas com 15
Anos ou Mais de
Idade
24.295
3.383
10.074
37.751

Pessoas com 15 Anos ou
Mais de Idade que Não
Sabem Ler e Escrever
1.028
219
790
2.037

Taxa de
Analfabetismo (%)

149

A caracterização dos serviços de saúde nos municípios atingidos da região geográfica
imediata de Ponta Grossa, mostra que a taxa de estabelecimentos é semelhante entre os
municípios estudados. Em São João do Triunfo é de 150,9 estabelecimentos por 100 mil
habitantes, em Palmeira a taxa é de 194,2 estabelecimentos em 100 mil habitantes, e em
Porto Amazonas é de 143,6 estabelecimentos em 100 mil habitantes.
No município de São João Triunfo, os postos de saúde contabilizam maioria (65,6 em 100
mil habitantes), e o município conta com um hospital geral.
Os estabelecimentos de saúde em Porto Amazonas são distribuídos entre as unidades
básicas de saúde, e clínicas especializadas. Porto Amazonas também conta com um
hospital maternidade municipal, que não se encontra registrado nos dados do Ibge de
2020.
Em Palmeira, por sua vez, os consultórios médicos somam a maior parte dos
estabelecimentos de saúde. Palmeira conta com dois hospitais, a proporção dos hospitais
pela população municipal é de 2,9 para cada 100 mil habitantes.
A Tabela 5-60 apresenta a taxa de estabelecimentos de saúde a cada 100 mil habitantes,
nos municípios atingidos na região geográfica imediata de Ponta Grossa no ano 2020.
Tabela 5-60: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Ponta Grossa (2020)
Porto
Amazonas
Academia da Saúde
20,5
Centro de Atenção Psicossocial
2,9
Unidade Básica de Saúde
44,1
41,0
Clínica Especializada
17,7
41,0
Consultórios
94,1
Hospital Geral
2,9
Policlínica
2,9
Posto de Saúde
14,7
Unidades de Pronto Atendimento
2,9
Unidade de Apoio de Diagnose e Terapia
8,8
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar
Outros Tipos
2,9
41,0
Total
194,2
143,6
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
Estabelecimentos de Saúde
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Palmeira

São João do
Triunfo
13,1
6,6
26,2
6,6
65,6
19,7
6,6
6,6
150,9

150

A taxa de leitos hospitalares é de 164 para cada 100 mil habitantes em São João do Triunfo
e 135,3 em Palmeira. Os leitos destinados a tratamentos clínicos são maioria em ambos
os municípios (em São João do Triunfo é de 85,3 e em Palmeira é de 79,4 por 100 mil
habitantes). Os leitos obstétricos somam 26,2 em São João do Triunfo e 29,4 em Palmeira.
Os cirúrgicos correspondem a uma taxa de 26,2 em São João do Triunfo e 14,7 em
Palmeira. Por fim, os leitos pediátricos são 26,2 em São João do Triunfo e 11,8 em
Palmeira a cada 100 mil habitantes. O município de Porto Amazonas registrou não possuir
leitos hospitalares em 2020.
A taxa de profissionais de saúde é de 288,3 em Palmeira, 143,6 em Porto Amazonas e
157,5 em São João do Triunfo, por 100 mil habitantes. Os enfermeiros constituem a
maioria de profissionais de saúde atuantes nos três municípios em estudo (97,1 em
Palmeira, 61,6 em Porto Amazonas e 72,2 em São João do Triunfo por 100 mil
habitantes).
Com relação aos médicos, Palmeira é o município que apresenta a maior taxa desses
profissionais em relação a população municipal (79,4 em 100 mil habitantes). Na
comparação com os demais municípios, a quantidade de dentistas e de farmacêuticos
também é mais elevada em Palmeira (79,4 dentistas e 32,4 farmacêuticos).
Os demais indicadores de Porto Amazonas são de 41 médicos por 100 mil habitantes,
20,5 dentistas e 20,5 farmacêuticos. Em São João do Triunfo são: 39,4 médicos, 39,4
dentistas e 6,6 farmacêuticos para cada 100 mil habitantes.
5.3.2.3.5

Região Geográfica Intermediária de Curitiba

Na região geográfica intermediária de Curitiba, 3,5% da população não é alfabetizada, o
que corresponde a uma média 4.214 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem
ler e escrever, em cada 100 mil habitantes. Nos 29 municípios que compõem a região
geográfica imediata de Curitiba, o analfabetismo é de 3,4% da população, enquanto nos
sete municípios da região geográfica imediata de Paranaguá é de 5% da população. Na
região geográfica imediata de Curitiba, 3.418 pessoas com 15 anos ou mais de idade não
sabem ler e escrever em cada 100 mil habitantes. Enquanto na região geográfica imediata
de Paranaguá esse indicador é de 5.009 pessoas, em cada 100 mil habitantes.
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Na região geográfica intermediária de Curitiba a taxa de escolaridade para o ensino
fundamental é de 56,4% da população em cada 100 mil habitantes de até 14 anos de idade,
para o ensino médio é de 58,3% da população em cada 100 mil habitantes de 15 a 24 anos
de idade e, para o ensino profissional é de 1,2% em cada 100 mil habitantes.
No ensino fundamental e médio, os indicadores são mais elevados na região geográfica
imediata de Curitiba (71,9% e 73,5% da população respectivamente) do que na região de
imediata de Paranaguá (2,4% da população em ambas as modalidades de ensino). Em
contrapartida, o indicador do ensino profissional é ligeiramente maior na região
geográfica imediata de Paranaguá (1,7% da população) do que na região geográfica
imediata de Curitiba (1,1% da população). O Gráfico 5-62 apresenta a taxa bruta de
escolaridade na região geográfica intermediária de Curitiba em 2020, calculada com base
no Censo Ibge 2010 e na estimativa realizada pelo Ibge para a população em 2020.
Gráfico 5-62: Taxa Bruta de Escolaridade na Região Geográfica Intermediária de
Curitiba, 2020
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Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Em 2020, a região geográfica imediata de Curitiba registrou 71.950 matrículas no ensino
fundamental, 73.489 no ensino médio e 1.078 no ensino profissional, em cada 100 mil
habitantes. Já a região geográfica imediata de Paranaguá registrou 2.385 matrículas no
ensino fundamental, 2.354 no ensino médio e 1.691 no ensino profissional em cada 100
mil habitantes.
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A análise do Idmh na região geográfica intermediária de Curitiba mostra que, em média,
o desenvolvimento no conjunto de municípios que compõem a região geográfica imediata
de Paranaguá é ligeiramente superior ao conjunto de municípios da região geográfica
imediata de Curitiba. Considerando o período analisado, de 1991 a 2010, o Idmh da
imediata de Paranaguá passou de 0,477, em 1991, para 0,701, em 2010. Enquanto, na
região geográfica imediata de Curitiba os indicadores foram de 0,416 em 1991 e 0,689
em Curitiba. Importante apontar que em 1991 os municípios de Curitiba e Paranaguá
estavam em primeiro e segundo lugar respectivamente entre os 10 maiores Idmh da área
de estudo. Em 2010, o município de Curitiba se manteve em primeiro lugar, enquanto o
município de Paranaguá saiu da lista dos 10 maiores Idmh.
O índice de criminalidade na região geográfica intermediária de Curitiba, é apresentado
a seguir por meio da taxa de crescimento de crimes contra a pessoa. Nota-se que ao longo
de cinco anos, a taxa de homicídio doloso cresceu na região geográfica imediata de
Paranaguá, e diminui na região geográfica imediata de Curitiba. Enquanto o homicídio
doloso obteve uma taxa de crescimento negativa de -33,9% na região geográfica imediata
de Curitiba, em Paranaguá o aumento foi de 5%. Em contrapartida, nos casos de vítimas
de homicídio culposo no trânsito, a região geográfica imediata de Paranaguá registrou
uma queda de -9,4%, enquanto a região geográfica imediata de Curitiba registrou um
aumento de 10,7% ao longo de cinco anos (Gráfico 5-63). Em 2020, a região geográfica
imediata de Curitiba registrou 17 crimes de feminicídio e a região geográfica imediata de
Paranaguá contabilizou dois crimes desse tipo.
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Gráfico 5-63: Taxa de Crescimento do Número de Crimes Contra a Pessoa na
Região Geográfica Intermediária de Curitiba entre 2016 e 2020
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A taxa de crimes contra a pessoa na região geográfica imediata de Curitiba é discutida a
seguir. Observa-se que houve uma queda em praticamente todas as categorias de crimes
contra a pessoa, mas sobretudo, nos crimes de homicídio doloso. Em 2016, 31 pessoas
em 100 mil habitantes foram vítimas de homicídio, em 2020 esse indicador caiu para 19,6
pessoas, conforme mostra a Tabela 5-61.
Tabela 5-61: Taxa de Crimes Contra a Pessoa a cada 100 Mil Habitantes na
Região Geográfica Imediata de Curitiba
RGI de Curitiba
2016 2017
Vítimas de Homicídio Doloso
31,0 25,0
Vítimas de Roubo com Resultado de Morte (Latrocínio)
1,2
0,6
Vítimas de Lesão Corporal com Resultado de Morte
0,5
0,4
Vítimas de Feminicídio
Vítimas de Homicídio Culposo no Trânsito
8,5
9,3
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

2018
20,5
0,7
0,4
-

2019
17,1
0,6
0,3
-

2020
19,6
0,3
0,4
0,5
-

Na região geográfica imediata de Paranaguá, houve um ligeiro aumento na taxa de
homicídio doloso entre o período analisado. Em 2016, 41,5 pessoas foram vítimas de
homicídio, em 2020 esse valor subiu para 42 pessoas em 100 mil habitantes. Na região
geográfica imediata de Paranaguá, identifica-se ainda uma ligeira queda na taxa de
vítimas de lesão corporal com resultado de morte. Em 2016, 1,4 pessoas foram vítimas
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desse tipo de crime, em 2020 o indicador contabilizou 1,3 pessoas em 100 mil habitantes
(Tabela 5-62).
Tabela 5-62: Taxa de Crimes Contra a Pessoa a cada 100 Mil Habitantes na
Região Geográfica Imediata de Paranaguá
RGI de Paranaguá
2016 2017
Vítimas de Homicídio Doloso
41,5 36,3
Vítimas de Roubo com Resultado de Morte (Latrocínio)
1,0
0,3
Vítimas de Lesão Corporal com Resultado de Morte
1,4
0,7
Vítimas de Feminicídio
Vítimas de Homicídio Culposo no Trânsito
11,1
9,9
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

2018
37,4
1,0
0,3
-

2019
30,6
1,3
1,0
-

2020
42,0
1,0
1,3
0,7

A caracterização dos serviços de saúde nas regiões geográficas imediatas de Curitiba e
Paranaguá é apresentada a seguir. A taxa de estabelecimentos de saúde é maior na região
geográfica imediata de Curitiba do que na região geográfica imediata de Paranaguá (na
região geográfica imediata de Curitiba é de 220,8 estabelecimentos e 142,1 na região
geográfica imediata de Paranaguá).
A taxa de estabelecimentos por tipos de atendimentos é apresentada na Tabela 5-63. Entre
os estabelecimentos que contabilizam maioria estão os consultórios médicos. Chama
atenção que a proporção do número de hospitais em relação a população das regiões
geográficas imediatas, é maior na região geográfica imediata de Paranaguá do que na de
Curitiba. Na região geográfica imediata de Paranaguá, existem três hospitais para cada
100 mil habitantes. Na região geográfica imediata de Curitiba esse indicador é de 1,7 para
cada 100 mil habitantes.
Tabela 5-63: Taxa de Estabelecimentos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos (2020)
Estabelecimentos de Saúde
Academia da Saúde
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde
Clínica Especializada / Ambulatório Especializado
Consultórios
Hospital Geral
Policlínica
Posto de Saúde
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
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RGI de Curitiba
0,4
1,0
10,0
17,5
142,9
1,7
17,9
1,4
0,5

RGI de Paranaguá
0,3
1,7
8,3
24,7
63,0
3,0
2,7
12,3
2,0
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Estabelecimentos de Saúde
RGI de Curitiba
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
17,9
Unidade de Vigilância em Saúde
0,2
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar
2,0
Outros Tipos
7,3
Total
220,8
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

RGI de Paranaguá
14,7
2,7
6,7
142,1

A proporção do total de leitos pela população municipal da região geográfica imediata de
Curitiba, é de 247,2 em 100 mil habitantes. Na região geográfica imediata de Paranaguá
é de 98,1 em 100 mil habitantes. A taxa de leitos por especialidades é apresentada no
Gráfico 5-64. Os leitos para tratamentos clínicos são maioria nas duas regiões geográficas
em questão. Destaca-se que a taxa de leitos obstétricos é mais elevada na região
geográfica imediata de Paranaguá, do que na região geográfica imediata de Curitiba (21,3
em 100 mil habitantes na região geográfica imediata de Paranaguá e 16,3 na região
geográfica imediata de Curitiba para cada 100 mil habitantes). Nas demais especialidades,
a quantidade de leitos na região geográfica imediata de Curitiba é maior do que na região
geográfica imediata de Paranaguá.
Gráfico 5-64: Taxa de Leitos Hospitalares a cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Curitiba (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A proporção de profissionais de saúde pela população municipal da região geográfica
imediata de Curitiba é de 582,4, em 100 mil habitantes. Na região geográfica imediata de
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Paranaguá é de 204,5 em 100 mil habitantes. A taxa de profissionais por área de atuação
é apresentada no Gráfico 5-65.
Gráfico 5-65: Taxa de Profissionais de Saúde a cada 100 Mil Habitantes na Região
Geográfica Intermediária de Curitiba (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.5.1 Região Geográfica Imediata de Curitiba
Na região geográfica imediata de Curitiba, 4% da população não é alfabetizada, o que
corresponde a uma média 4.760 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler
e escrever, em cada 100 mil habitantes. Nos sete municípios atingidos na região
geográfica imediata de Curitiba, o analfabetismo é mais elevado em Mandirituba (6,6%
da população) e menor no município de São José dos Pinhais (3,6%).
No conjunto dos municípios em questão, a média de matrículas registrada em 2020 foi de
355.481 no ensino fundamental, 377.317 matrículas no ensino médio e 1.098 matrículas
no ensino profissional em cada 100 mil habitantes (Tabela 5-65).
Os municípios que registraram os melhores indicadores no ensino profissional foram
Fazenda Rio Grande (2.159 matrículas em 100 mil habitantes), Lapa (2.159 matrículas
em 100 mil habitantes) e Araucária (1.953 matrículas em 100 mil habitantes). Os
municípios de Balsa Nova, Contenda e Mandirituba não registraram nenhuma matrícula
para essa modalidade de ensino no ano de 2020.
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Tabela 5-64: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos da Região Geográfica Imediata de Curitiba
Município
Araucária
Balsa Nova
Contenda
Fazenda Rio Grande
Lapa
Mandirituba
São José dos Pinhais
Total
Média
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Pessoas com 15 Anos ou Mais de
Pessoas com 15 Anos ou Mais de
Taxa de Analfabetismo
Idade que Não Sabem Ler e
Idade que Não Sabem Ler e Escrever
(%)
Escrever
por 100 Mil Habitantes
89.056
3.163
3,6
3.552
8.655
394
4,6
4.552
11.866
600
5,1
5.057
58.471
2.612
4,5
4.467
34.099
1.932
5,7
5.666
16.323
1.082
6,6
6.629
197.708
6.724
3,4
3.401
416.178
16.507
4,0
4.760
Fonte: Ibge, Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020. Elaborado pela Fipe.

Pessoas com 15 Anos ou
Mais de Idade
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Tabela 5-65: Taxa de Analfabetismo nos Municípios Atingidos da Região Geográfica Imediata de Curitiba
Município
Araucária
Balsa Nova
Contenda
Fazenda Rio Grande
Lapa
Mandirituba
São José dos Pinhais
Total
Média
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Matrículas
Matrículas Ensino
Matrículas Ensino
Ensino
Fundamental por 100
Médio por 100 Mil
Profissional
Mil Habitantes
Habitantes
1.698
1.474
1.739
5.647
6.550
506
355
0
19.128
17.453
98.677
71.179
0
2.451.487
2.605.702
738
560
1.473
3.181
3.672
343
212
736
3.165
2.764
270
167
0
4.578
4.324
784
354
2.082
1.179
752
103.016
74.301
6.030
355.481
377.317
Fonte: Inep: Censo da Educação Básica, 2020 e Ibge: Estimativa populacional de 2020. Elaborado pela Fipe.

Matrículas Ensino
Fundamental

Matrículas Ensino
Médio

Matrículas Ensino
Profissional por 100
Mil Habitantes
1.953
0
0
2.519
2.159
0
1.053
1.098
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O Idmh dos municípios atingidos na região geográfica imediata de Curitiba é apresentado
na Tabela 5-66. Nota-se que à exceção de São José dos Pinhais, todos os demais
municípios analisados registravam Idmh “Muito Baixo” (Idmh entre 0,000 e 0,499) em
1991, correspondente ao índice inferior a 0,499.
Tabela 5-66: Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios Atingidos da
Região Geográfica Imediata de Curitiba entre 1991 e 2010
Município
Mandirituba
Fazenda Rio Grande
Contenda
Lapa
Araucária
Balsa Nova
São José dos Pinhais

1991
2000
2010
0,406
0,568
0,655
0,451
0,594
0,72
0,433
0,601
0,681
0,45
0,614
0,706
0,484
0,628
0,74
0,457
0,605
0,696
0,516
0,646
0,758
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Taxa de Crescimento
61,33
59,65
57,27
56,89
52,89
52,30
46,90

Ao longo de 20 anos, conforme os dados de 2010, a condição de vida em todos os
municípios melhorou. Fazenda Rio Grande, Lapa, Araucária e São José dos Pinhais
passaram ao nível “Alto”, ou seja, índice superior a 0,700. Já, Mandirituba, Contenda e
Balsa Nova, embora tenham elevado os seus níveis de desenvolvimento humano,
permaneciam em níveis classificados como “Médio”, isto é, com índices entre 0,600 e
0,699, conforme evidencia a Tabela 5-66.
O índice de criminalidade nos municípios atingidos que se encontram na região
geográfica imediata de Curitiba, é apresentado a seguir. De acordo com o Gráfico 5-66, à
exceção do município de Contenda, todos os demais obtiveram queda na quantidade de
vítimas de homicídio doloso, entre 2016 e 2020. Em 2016, o município de Contenda
registrou quatro vítimas desse tipo de violência, em 2020 esse número dobrou, fazendo
com que a taxa de crescimento fosse de 100%.

CI 5477

160

Gráfico 5-66: Taxa de Crescimento do Número de Vítimas de Homicídio Doloso na
Região Geográfica Imediata de Curitiba Entre 2016 e 2020
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

A taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes, também demonstra que a
criminalidade é maior no município de Contenda. Em 2016, 22,5 pessoas a cada 100 mil
habitantes eram vítimas de homicídio doloso, em 2020 esse indicador subiu para 42,5
pessoas em 100 mil habitantes.
Além dos dados dispostos no Gráfico 5-67, um dado que chama atenção em 2020 é o
crime de feminicídio. Os municípios de Araucária, Contenda e Fazenda Rio Grande
registraram um crime de feminicídio cada um, e São José do Pinhais registrou três.
Entre o conjunto de municípios analisados, Lapa foi o que obteve maior sucesso na
questão da diminuição da violência. Em 2016, o número de vítimas registrado foram 14,
esse número caiu para dois em 2020 (o que proporcionou uma taxa de crescimento
negativa de -85,7% ao longo de cinco anos). A taxa de homicídio doloso por 100 mil
habitantes na Lapa, revela que em 2016, 29,3 pessoas foram vítimas de homicídio doloso,
sendo que em 2020 esse número caiu para 4,1 pessoas, conforme Gráfico 5-67.
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Gráfico 5-67: Taxa de Homicídio Doloso a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Curitiba
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A caracterização dos serviços de saúde nos municípios atingidos na região geográfica
imediata de Curitiba, é apresentada a seguir. Entre o conjunto de municípios atingidos, o
município da Lapa é o que apresenta a maior proporção entre estabelecimentos de saúde,
em relação a população municipal (157 para cada 100 mil habitantes). Em seguida, está
São José dos Pinhais com uma taxa de 147,1 estabelecimentos a cada 100 mil habitantes.
Entre os municípios que apresentam os piores indicadores estão Fazenda Rio Grande e
Balsa Nova (com uma taxa de 68,6 e 68,7 estabelecimentos a cada 100 mil habitantes),
conforme mostra a Tabela 5-67.
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Tabela 5-67: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos Municípios Atingidos na Região Geográfica
Imediata de Curitiba (2020)
Estabelecimentos de Saúde
Academia da Saúde
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde
Clínica Especializada/Ambulatório Especializado
Consultórios
Hospital Geral
Policlínica
Posto de Saúde
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar
Outros Tipos
Total
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Balsa
Fazenda Rio
Contenda
Nova
Grande
7,6
1,0
1,4
5,3
1,0
11,6
45,8
21,2
12,7
12,3
10,6
2,0
41,7
10,6
19,6
0,7
5,3
1,0
8,9
6,9
15,9
1,0
0,7
1,0
15,7
10,6
14,7
0,7
1,0
2,7
2,9
2,7
15,3
10,6
3,9
99,2
68,7
90,2
68,6
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Araucária

Lapa

Mandirituba

2,1
22,7
12,4
78,5
2,1
14,5
2,1
8,3
2,1
12,4
157,0

3,7
3,7
14,6
7,3
18,3
3,7
11,0
11,0
3,7
3,7
3,7
7,3
91,5

São José dos
Pinhais
0,9
8,5
1,5
94,2
0,6
24,3
0,3
0,3
11,5
1,8
3,0
147,1
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Em relação aos leitos hospitalares, novamente, a taxa mais elevada encontra-se na Lapa
(303,7 leitos para cada 100 mil habitantes). O município de Mandirituba apresenta-se em
segundo lugar nesse quesito, com uma taxa de 175,7 leitos em 100 mil habitantes. Os
piores indicadores estão no município de Araucária que registra um total de 42,4 leitos
em 100 mil habitantes, de acordo com a Tabela 5-68.
. O município de Balsa Nova é o único a não registrar leitos hospitalares.
A taxa de profissionais de saúde, demostra que a maior quantidade de profissionais em
relação a população municipal está no município de Araucária (636,7 em 100 mil
habitantes). Essa taxa é muito mais elevada que as taxas observadas nos outros
municípios. Em Araucária existem 402,2 médicos em 100 mil habitantes, três vezes maior
que as taxas de médicos dos demais munícipios.
Os piores indicadores relacionados a quantidade de profissionais de saúde estão em
Mandirituba, com uma taxa de 142,8 profissionais em 100 mil habitantes.
Outra informação que chama atenção é que no município de Balsa Nova, a quantidade de
enfermeiros é mais elevada que a quantidade de médicos, conforme exibido na Tabela
5-69.
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Tabela 5-68: Taxa de Leitos Hospitalares a Cada 100 Mil Habitantes nos Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de
Curitiba (2020)
Leitos

Araucária

Cirúrgicos
Clínicos
Obstétricos
Pediátricos
Hospital / Dia
Total

8,9
10,3
15,7
7,5
42,4

Contenda

Fazenda Rio Grande

Lapa

Mandirituba

1,0
22,7
58,4
21,6
72,3
15,9
13,7
28,9
10,6
9,8
84,9
46,1
303,7
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

117,2
14,6
40,3
175,7

São José dos
Pinhais
14,9
12,2
18,2
5,5
0,6
51,4

Tabela 5-69: Taxa de Profissionais de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata
de Curitiba (2020)
Profissionais de Saúde

Araucária

Médicos
Enfermeiros
Dentistas
Farmacêuticos
Total

402,2
138,8
63,6
23,3
636,7
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Fazenda Rio
Grande
84,0
79,6
72,5
91,7
69,0
47,1
30,6
31,9
26,5
22,9
8,8
229,1
180,5
154,9
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Balsa Nova

Contenda

Lapa

Mandirituba

97,1
78,5
47,5
18,6
243,8

51,3
47,6
25,6
18,3
142,8

São José dos
Pinhais
86,0
83,9
58,0
17,3
247,1
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5.3.2.3.5.2 Região Geográfica Imediata de Paranaguá
Na região geográfica imediata de Paranaguá, 4,2% da população não é alfabetizada, o que
corresponde a uma média 5.237 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler
e escrever, em cada 100 mil habitantes. Em Morretes, 6,8% da população não é
alfabetizada (6.770 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever),
e em Paranaguá a taxa de analfabetismo é menor (3,9%) (3.883 pessoas com 15 anos ou
mais de idade que não sabem ler e escrever).
Em Paranaguá e Morretes, a média de matrículas registrada em 2020 foi de 3.699 no
ensino fundamental, 3.009 matrículas no ensino médio e 1.694 matrículas em cada 100
mil habitantes no ensino profissional. Paranaguá, por contar com instituições de ensino
superior em seu território, registrou um indicador mais elevado de escolaridade no ensino
profissional (2.453 pessoas a cada 100 mil habitantes).
Considerando o período analisado, de 1991 a 2010, o Idmh do município de Morretes
passou de 0,45, em 1991, para 0,686, em 2010, revelando uma taxa de crescimento de
52,44%. Nesse período, Morretes passou do nível “Muito Baixo” (Idmh entre 0,000 e
0,499) em 1991, para o nível classificado como “Médio”, isto é, com índices entre 0,600
e 0,699.
Já no município de Paranaguá, o Idmh se concentra no nível “Alto” de desenvolvimento,
ou seja, índice superior a 0,700. Em contrapartida, esse índice encontra-se estagnado
desde 1991. Em 1991 o Idmh do município era de 0,75, em 2000, caindo para 0,645 em
2000, e voltando para 0,75 em 2010.
O índice de criminalidade demonstra que a violência diminuiu em Morretes, e aumentou
em Paranaguá. Ao longo de cinco anos, o município de Morretes obteve uma taxa de
crescimento negativa de -0,7%, enquanto Paranaguá registrou uma taxa de crescimento
positiva de 0,6%.
Em 2016, Morretes registrou 60,7 mortes a cada 100 mil habitantes, em 2020 esse número
caiu para 18,2 vítimas. Os dados de Paranaguá, contudo, apontam para o caminho inverso.
Em 2016, o indicador de criminalidade do município foi de 29,6 vítimas de homicídio
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doloso em 100 mil habitantes, em 2020 esse número subiu para 45,5 mortes a cada 100
mil habitantes, conforme mostra o Gráfico 5-68.
Gráfico 5-68: Taxa de Homicídio Doloso a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Paranaguá
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

No município de Morretes, a quantidade de estabelecimentos de saúde em relação a
população municipal é maior do que a taxa observada no município de Paranaguá (em
Morretes é de 164,2 em 100 mil habitantes e em Paranaguá é de 149,2 em 100 mil
habitantes) (Tabela 5-70).
Tabela 5-70: Taxa de Estabelecimentos de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Paranaguá (2020)
Estabelecimentos de Saúde
Morretes
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde
12,2
Clínica Especializada / Ambulatório Especializado
36,5
Consultórios
36,5
Hospital Geral
6,1
Policlínica
Posto de Saúde
54,7
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
6,1
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar Urgência / Emergência
6,1
Outros Tipos
6,1
Total
164,2
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
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Paranaguá
0,6
7,0
29,5
76,8
2,6
1,9
5,8
1,9
16,0
1,9
5,1
149,2
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Os consultórios somam maioria em Paranaguá, enquanto em Morretes os
estabelecimentos de saúde mais numerosos se dividem em consultórios e clínicas
especializadas.
Morretes possui 109,4 leitos hospitalares para cada 100 mil habitantes, e Paranaguá conta
com 108,2 leitos para cada 100 mil habitantes. Os indicadores de leitos por modalidades
são apresentados no Gráfico 5-69, em que se nota que os leitos clínicos são maioria em
ambos os municípios.
Gráfico 5-69: Taxa de Leitos Hospitalares a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Paranaguá (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Com relação aos profissionais de saúde, a taxa total é de 246,5 profissionais em
Paranaguá, e 188,5 profissionais em Morretes para cada 100 mil habitantes. Os médicos
correspondem a maioria desses profissionais atuantes nos dois municípios, conforme
Gráfico 5-70.
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Gráfico 5-70: Taxa de Profissionais de Saúde a Cada 100 Mil Habitantes nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Paranaguá (2020)
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Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.3.6

Municípios Elegíveis para Treinamento “5S” e Educação Ambiental

No Paraná, o Sistema S é formado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria (Sesi),
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outros.
No Mato Grosso do Sul, o Sistema S é formado pela Federação das Indústrias do Estado
de Mato Grosso do Sul (Fiems), que é composto pelo Serviço Social da Indústria (SESI),
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
Essas instituições têm por objetivo promover atividades diversas como serviços técnicos
e tecnológicos, educação básica e profissional, lazer, esporte, cultura, estágio e
capacitação empresarial.
No quesito capacitação profissional se destacam o Sesi e o Senai. O Sesi oferece
capacitação profissional nas suas unidades com o objetivo de transformar a relação
sociedade e empresas. Entre os projetos de destaque estão: responsabilidade social
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corporativa, formação de competência para aprendizes, saúde mental/emocional,
sustentabilidade na cadeia de valor e mobilização social.
O Senai oferece cursos de iniciação, aprendizagem industrial, qualificação,
aperfeiçoamento e cursos técnicos, além de graduação tecnológica, extensão e pósgraduação por meio das Faculdades da Indústria. A instituição também oferta cursos à
distância e presencial.
No Mato Grosso do Sul, os municípios que apresentam potencialidades para receber
capacitações são três: Maracaju, Dourados e Naviraí. Esses três municípios contam com
unidades do Sesi e do Senai.
No Paraná, os municípios que apresentam potencialidades para receber capacitações de
mão de obra são demonstrados na Tabela 5-80.
Tabela 5-71: Municípios Paranaense Atingidos pela Nova Ferroeste com
Potencialidades para Promoção de Capacitação Profissional por Meio
do Sistema S
Municípios
SESC
SESI
SENAI
Cascavel
sim
sim
sim
Guarapuava
sim
sim
sim
São José dos Pinhais
sim
sim
sim
Toledo
sim
sim
sim
Paranaguá
sim
sim
sim
Irati
não
sim
sim
Medianeira
sim
não
não
Fonte: Sistema S Paraná, 2021. Elaborado pela Fipe.

SENAC
sim
sim
sim
sim
sim
sim
não

Além desses municípios apresentados acima, é possível encontrar na Área de Estudo que
abarca o Paraná uma boa infraestrutura relacionada ao Sistema S em Curitiba, Ponta
Grossa e Marechal Cândido Rondon.
Foram três os critérios para a seleção dos municípios com potencial para elaboração e
implantação de projetos de educação ambiental. Em primeiro lugar, considerou-se os
municípios sede das regiões geográficas imediatas que são diretamente atingidos pela
Nova Ferroeste, quais sejam: Amambai, Dourados e Mundo Novo, no estado do Mato
Grosso do Sul. Toledo, Cascavel, Guarapuava, Irati, Laranjeiras do Sul e Paranaguá, no
estado do Paraná.
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Os municípios de Ponta Grossa, Curitiba, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon que
também são sede das regiões imediatas da área de estudo ficaram de fora porque não são
diretamente atingidos pelo empreendimento.
O segundo critério foi adicionar à lista os municípios elegíveis para canteiros de obras
que não foram contemplados na primeira seleção, como, Guaíra, Santa Terezinha de
Itaipu, Porto Amazonas e São José dos Pinhais. Por fim, para obter-se uma seleção com
no mínimo 10% dos municípios da área de estudo, optou-se por agregar os municípios de
Maracaju, posto que ele é o marco zero do empreendimento e Nova Santa Rosa,
município diretamente atingido pertencente a região geográfica imediata de Marechal
Candido Rondon. Com a inserção de Nova Santa Rosa, todas as regiões geográficas
imediatas estão representadas na amostra selecionada para a análise dos projetos de
educação ambiental.
Desse modo, tem-se 15 municípios ao todo com potencial para o desenvolvimento de
projetos de educação ambiental. A seguir apresenta-se a descrição dos projetos mais
recentes que foram desenvolvidos nesses municípios, ou que estão em desenvolvimento.


Amambai

Em 2019 o município de Amambai implementou o Projeto Florestinha de educação
ambiental nas escolas do município. Durante todo o ano, foram realizadas várias ações da
Polícia Militar Ambiental em parceria com a Prefeitura Municipal que resultaram no
atendimento de 1.348 alunos de 12 escolas da área urbana. Nesse projeto, a educação
ambiental se concentrou nas seguintes temáticas: reciclagem de papel, atividade de
plantio de mudas nativas, palestras sobre flora, palestras sobre desmatamentos, incêndios
florestais, resíduos sólidos, palestras sobre o ciclo da água e sobre os locais de consumo
de energia de uma casa, entre outras. Ressalta-se que no estado do Mato Grosso, a
educação ambiental acontece principalmente por meio dos trabalhos da Polícia Militar
Ambiental (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul,
2019).
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Maracaju

Em setembro desse ano (2021), a prefeitura de Maracaju realizou a sexta edição do
Projeto Agente Ambiental em Ação. O principal objetivo desse projeto é contribuir para
a convivência social e participação cidadã e, estimular a inclusão do jovem na sociedade
e no mercado de trabalho. A edição desse ano se concentrou na capacitação em agente
ambiental de 50 jovens do município. As atividades da capacitação giraram em torno de
palestra explicativa sobre o meio ambiente, preservação da natureza, sustentabilidade e
cidadania. Houve também atividades de passeios, trilhas, visitas técnicas e plantio de
árvores (Prefeitura Municipal de Maracaju, 2021).


Dourados

Em Dourados se destaca a campanha “Cuida da Água Boa” articulada pelo Instituto do
Meio Ambiente (Imam) nesse ano de 2021. Esse programa de educação ambiental reforça
a importância de ações simples que podem impactar positivamente no meio ambiente e
na qualidade da água. Entre as temáticas abordadas estão a importância da coleta seletiva,
reciclagem, reutilização e sobretudo o não desperdício. Além disso, não jogar lixo nos
rios e lagos, preservar nascentes e cursos d’água, não desmatar ou degradar áreas verdes
e economizar e reutilizar a água, sempre que possível, também são questões abordadas na
campanha (Prefeitura Municipal de Dourados, 2021).


Mundo Novo

Em 2019, aconteceu no município de Mundo Novo uma ação pontual de educação
ambiental voltada para os Integrantes da Associação dos Recicladores Ambientais de
Mundo Novo (Aramn). Em torno de 20 catadores participaram da oficina denominada
Educação Ambiental para Gestão de Resíduos Sólidos. Seu principal objetivo foi discutir
sobre os desafios da Associação e como investigar formas para melhorar o serviço dos
catadores de materiais recicláveis (Prefeitura Municipal de Mundo Novo, 2019).


Guaíra

Em Guaíra no ano de 2019, a Secretaria de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
em parceria com a Sanepar realizaram ações educativas no município com o objetivo de
comemorar a semana do meio ambiente. A atividade de destaque foi o Ônibus Eco
CI 5477

172

Expresso da Sanepar, que se caracteriza por ser um centro de educação ambiental
itinerante que leva informações sobre meio ambiente e processos de saneamento. Dentro
do ônibus há uma maquete que permite ao visitante conhecer o caminho da água desde
sua nascente até a sua disposição final, que é o tratamento de esgoto. A maquete também
demonstra como é feita a produção de energia renovável a partir das estações de
tratamento de esgoto além do tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos
(Prefeitura Municipal de Guaíra, 2019).


Toledo

Em Toledo há diversos programas de educação ambiental, tais como, Projeto Horta
Saudável e o projeto político pedagógico denominado Sala Verde que se constitui em um
espaço permanente de interação e socialização sobre meio ambiente. Contudo, destaca-se
em Toledo o Projeto Cidadão Ambiental.
Desde 1998 o programa Cidadão Ambiental é desenvolvido pelas escolas
públicas municipais, estaduais e particulares, universidades públicas e
particulares, empresas, grupos ambientais, pessoas com iniciativas
comunitárias, associações e outras instituições interessadas em trabalhar o
contexto da Educação Ambiental em seu campo de atuação. Portanto, visam
proporcionar uma melhor qualidade de vida com a ajuda de indivíduos
comprometidos com as relações do ambiente em que vive (Prefeitura
Municipal de Toledo, 2021).

Entre as atividades desenvolvidas pelo projeto estão: (i) fornecer informações às
instituições/empresas sobre as questões ambientais através de palestras como: legislação,
programas e ações desenvolvidas por órgãos governamentais e não governamentais; (ii)
provocar a participação da comunidade para que esta se comprometa com a concretização
das alternativas propostas; e (iii) possibilitar às pessoas a compreensão acerca da
importância da arborização, da horticultura, da jardinagem, da fauna, da flora, da gestão
dos resíduos sólidos, da gestão dos recursos hídricos, do saneamento básico etc.
(Prefeitura Municipal de Toledo, 2021).


Cascavel

Em Cascavel, destaca-se a ação educativa ocorrida em homenagem ao dia mundial da
água em 2019. Como comemoração, a Secretaria de Meio Ambiente em parceria com
Sanepar, a Itaipu, o Programa Jovem Agricultor Aprendiz e o Colégio Estadual Pacaembu
organizaram o plantio de 510 mudas de árvores nativas em duas regiões da cidade, além
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de uma ação específica de conscientização no Calçadão da Avenida Brasil (Prefeitura
Municipal de Cascavel, 2019).


Santa Terezinha de Itaipu

Em Santa Terezinha de Itaipu destaca-se o programa de coleta seletiva do município que
é referência nesse quesito. Em 2014, a administração municipal assumiu a gestão da
coleta do material reciclável, implantando o Programa de Coleta Seletiva em parceria com
a Associação dos Catadores de Recicláveis de Santa Terezinha de Itaipu (Acaresti). De
acordo com a prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu,
(...) cada residência recebe uma sacola plástica verde para acomodar os
recicláveis. Para fazer a coleta desses materiais, dois caminhões baú
percorrem os bairros da cidade com a ajuda de quatro catadores da
Associação, os demais permanecem no barracão para fazer a separação.
Antes do Programa os catadores conseguiam coletar em média 35
toneladas/mês. No modelo implantado pelo município, a Acaresti arrecada
mais de 100 toneladas/mês (...). (Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu,
2021).

Nesse programa também se destaca o barracão da Acaresti. Por meio de investimentos
provenientes de um convênio com a Itaipu, o espaço se tornou centro de capacitação
técnica para os catadores, e conta com instalações como refeitório, auditório e cozinha.


Nova Santa Rosa

Nesse ano de 2021, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Santa Rosa recebeu
materiais pedagógicos do Convênio Linha Ecológica por meio da Itaipu Binacional e
Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros. O material, que será distribuído
nas escolas e na Biblioteca Pública, é formado por diversos livros que abordam temas
como: educação para sustentabilidade, desenvolvimento cultural do território, ecomuseu,
turismo, patrimônio cultural, dimensões culturais, receitas saudáveis, etc. (Prefeitura
Municipal de Nova Santa Rosa, 2021).


Guarapuava

Em Guarapuava chama atenção o projeto Semeando Saberes, da Prefeitura de
Guarapuava, que entre 2014 e 2017, envolveu os participantes em ações de mobilização
ambiental. Esse projeto se destaca porque foi vencedor do Prêmio Expressão de Ecologia
2019 na categoria Educação Ambiental. O projeto capacitou 166 agentes populares de
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educação ambiental. Os beneficiários foram alunos de comunidades rurais de
Guarapuava. Os temas abordados foram princípios da agroecologia, sistemas
agroflorestais e práticas produtivas sustentáveis. O projeto Semeando Saberes envolveu
famílias do Assentamentos da Reforma Agrária (Rosa, Europa, XIII de Novembro, Paiol
de Telhas, Nova Geração) e uma comunidade Quilombola (Invernada Paiol de Telhas)
(Prefeitura de Guarapuava, 2021).


Irati

Em Irati, se destaca o Programa de Educação Ambiental implantado em 2019. O
programa tem por objetivo apoiar as escolas públicas e privadas em temas alinhados à
Política Nacional de Resíduos Sólidos e aos Parâmetros Curriculares Nacionais. O
programa é de iniciativa do Sistema Campo Limpo em parceria com a Secretária da
Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal da Educação
e Secretaria do Meio Ambiente e Ecologia do município de Irati. O programa estipulou a
criação de kits educativos sobre questões ambientais a serem distribuídos com crianças
de 4ª e 5ª séries de ensino fundamental. Ao todo, foram contemplados pelo projeto nove
escolas do município de Irati (Associação Campos, 2019).


Laranjeiras do Sul

Em 2017 foi desenvolvido um projeto educação ambiental em Laranjeiras do Sul por
meio da atividade de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal da Fronteira
Sul, campus Laranjeiras do Sul. O projeto se concentrou na educação ambiental por meio
da compostagem de resíduos sólidos em escolas públicas do município. O trabalho teve
como público-alvo alunos, professores, funcionários e comunidade escolar de quatro
escolas no município de Laranjeiras do Sul. As etapas do projeto foram divididas em (i)
palestras sobre o tema; (ii) coleta de materiais utilizados na compostagem; (iii) montagem
das composteiras e acompanhamento do processo de compostagem; (iv) utilização do
biofertilizante em hortas nas escolas; e (v) apresentação dos resultados aos alunos
(Gonçalves, Maggi, Et Al, 2017).
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Porto Amazonas

No município de Porto Amazonas, as ações de educação ambiental identificadas são
realizadas pelo Viveiro Porto Amazonas, uma empresa privada que conta com uma área
de mais de um milhão de metros quadrados, com mais de 20% de mata nativa preservada.
Além da comercialização de diversas espécies de plantas, o local oferece trilhas
ecológicas e passeios explicativos com estatísticas de espécies animais e vegetais. O
viveiro também organiza anualmente o Feirão de Plantas e Ciclo de Palestras (Feplan).
Nesses eventos, a sociedade civil participa de maneira ativa na conscientização ambiental
por meio da realização de palestras e minicursos com a comunidade (Viveiro Porto
Amazonas, 2021).


São José dos Pinhais

O município de São José de Pinhais realizou nesse ano de 2021 a Semana Lixo Zero por
meio de uma plataforma mobilizadora que consistiu em uma agenda de 10 dias de ações
socioambientais. O evento ocorreu de maneira presencial e virtual. As principais
atividades realizadas foram palestras e atividades interativas com a comunidade. Entre as
temáticas abordadas estavam: reciclagem, compostagem, consumo consciente, boas
práticas para lixo zero, ações locais pelo clima global, economia circular e logística
reversa (Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 2021).


Paranaguá

Em Paranaguá se destaca o Programa de Educação Ambiental que é gerido pela
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa). O principal objetivo do
programa é conscientizar as crianças sobre o respeito e a colaboração ao meio ambiente.
Em 2019, terceiro ano consecutivo de aplicação do projeto, foram atendidos quase 300
alunos do 3º ao 5º ano. As comunidades atendidas estão em núcleos de residência ou de
desembarque de pescados dos pescadores artesanais do Complexo Estuarino de
Paranaguá (CEP) em seu eixo leste-oeste. Algumas das comunidades de Paranaguá que
foram contempladas pelo programa são Vila Guarani, comunidade de Eufrasina, Amparo
e Ilha do Mel (Brasília e Encantadas). Ressalta-se que esse programa de educação
ambiental faz parte das medidas mitigadoras ou compensatórias em cumprimento às

CI 5477

176

condicionantes do licenciamento ambiental sob a competência do Ibama (Portos do
Paraná, 2019).
5.3.2.3.7

Caracterização da Infraestrutura e dos Serviços de Segurança Pública
nos Municípios Elegíveis para os Canteiros de Obra e/ou Alojamentos

De acordo com o planejamento realizado pelos empreendedores da Nova Ferroeste, os
municípios de Amambai, no Mato Grosso do Sul e Santa Terezinha de Itaipu, Guaíra,
Cascavel, Guarapuava, Porto Amazonas, São José dos Pinhais e Paranaguá, no estado do
Paraná, são elegíveis para a instalação de canteiros de obras. Dessa forma, serão
apresentadas informações com o objetivo de caracterizar a infraestrutura e os serviços de
segurança pública presente nesses municípios.
Os municípios de Paranaguá e São José dos Pinhais contam com secretaria municipal
exclusiva destinada a atividade de segurança pública. Guaíra e Cascavel, por sua vez,
também dispõem de secretaria municipal, mas sua atuação é feita em conjunto com outras
políticas setoriais. O município de Santa Terezinha de Itaipu possui um setor de segurança
pública que é subordinado diretamente à chefia do Executivo. Já, Amambai, Porto
Amazonas e Guarapuava não possuem estrutura física.
Apenas o município de Guaíra conta com conselho municipal de segurança pública. Por
outro lado, os municípios de São José dos Pinhais, Paranaguá, Santa Terezinha de Itaipu
e Amambai contam com conselhos comunitário de segurança pública. Já os municípios
de Guarapuava, Porto Amazonas, Paranaguá e Santa Terezinha de Itaipu registraram a
existência de conselho de defesa civil.
Verifica-se a existência de Instituto Médico Legal em Guarapuava, Cascavel e Paranaguá.
Todos os municípios eleitos canteiros possuem delegacias de Polícia Civil e unidade do
Corpo de Bombeiros, à exceção apenas de Porto Amazonas. São José dos Pinhais e
Cascavel contam com delegacia da criança e do adolescente. Amambai, Cascavel e São
José dos Pinhais dispõem de delegacia especializada no atendimento à mulher.
Apenas Cascavel possui delegacia de homicídios. Apenas Guarapuava possui delegacia
de proteção ao meio ambiente. E apenas São José dos Pinhais conta com uma delegacia
de proteção à pessoa idosa. Nenhum dos municípios eleitos para instalação de canteiros
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de obras possuem delegacias especializada em pessoas desaparecidas, tampouco de
repressão aos crimes de informática.
De acordo com a pesquisa de informações estaduais realizada pelo Ibge, em 2018 o
efetivo policial nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul era de 24,4 mil profissionais
na polícia militar e de 6,1 mil na polícia civil (Tabela 5-72).
Tabela 5-72: Efetivo das Polícias Militar e Civil nos Estados do Paraná e Mato
Grosso do Sul (2018)
Polícia militar

Polícia civil

Unidade da
federação

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Paraná

17.434

2.288

19.722

2.962

1.002

3.964

23.686

4.253

482

4.735

1.595

638

2.233

6.968

6.197

30.654

Mato Grosso do
Sul
Total

21.687

2.770
24.457
4.557
1.640
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Total geral

A pesquisa referente às estruturas de segurança pública estaduais levantou informações
sobre a existência de plano para distribuição regional do efetivo, tendo revelado que o
estado do Mato Grosso do Sul não dispunha, ao tempo da pesquisa, deste instrumento. O
estado do Paraná, em seu planejamento para a distribuição regional do efetivo policial
militar, atende aos seguintes critérios referidos naquela pesquisa: 1) densidade
demográfica, 2) incidência da criminalidade, 3) localidade de fronteira, 4) polo industrial
e/ou comercial, 5) existência de conglomerado de favelas, 6) polo universitário e
7) extensão territorial. Já, os critérios: 1) tamanho da frota de veículos, 2) existência de
presídios, 3) incidência de conflitos fundiários, 4) área de concentração de riqueza e 5)
município da capital e do interior não são, por sua vez, contemplados no planejamento
para a distribuição regional do efetivo militar.
Os municípios paranaenses elegíveis para os canteiros de obras da Nova Ferroeste têm à
sua disposição o atendimento pelas unidades localizadas nos municípios listados na
Tabela 5-73.
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Tabela 5-73: Unidades Operacionais da Polícia Militar do Paraná fora da Capital
Município

Unidade operacional

Marechal Cândido Rondon

Batalhão de Polícia de Fronteira - BPFron

Toledo

19º Batalhão de Polícia Militar

Foz do Iguaçu

14º Batalhão de Polícia Militar

Cascavel

6º Batalhão de Polícia Militar

Guarapuava

16º Batalhão de Polícia Militar

Irati

8ª Companhia Independente de Polícia Militar

Ponta Grossa

1º Batalhão de Polícia Militar

Lapa

28º Batalhão de Polícia Militar

São José dos Pinhais

17º Batalhão de Polícia Militar

São José dos Pinhais

Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde - BPAmb-FV

Paranaguá

9º Batalhão de Polícia Militar
Fonte: Pmpr, 2021. Elaborado pela Fipe.

Além das unidades operacionais disponíveis em municípios do entorno da capital e do
interior do Estado, o município de Curitiba dispõe do atendimento pelas unidades listadas
na Tabela 5-74.
Tabela 5-74: Unidades operacionais da Polícia Militar do Paraná em Curitiba
Sigla

Unidade

12º BPM

12º Batalhão de Polícia Militar

13º BPM

13º Batalhão de Polícia Militar

20º BPM

20º Batalhão de Polícia Militar

23º BPM

23º Batalhão de Polícia Militar

Bope

Batalhão de Operações Especiais

Bpec

Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária

Bpmoa

Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas

Bprv

Batalhão de Polícia Rodoviária

Bptran

Batalhão de Trânsito

Copom

Centro de Operações Policiais Militares
Fonte: Pmpr, 2021. Elaborado pela Fipe.

No Mato Grosso do Sul, o 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados tem sob sua
jurisdição o 2º Pel/3ª Cia de Caarapó e o 3º Pel/3ª Cia de Itaporã. Além destes, estão
vinculados ao 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí as unidades operacionais listadas
na Tabela 5-75.
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Tabela 5-75: Unidades operacionais da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul
vinculadas ao 12 BPM de Naviraí
Município

Unidade operacional

Iguatemi

1º Pel/2ª Cia

Eldorado

2º Pel/2ª Cia

Mundo Novo

3º Pel/2ª Cia

Mundo Novo

2º GPM/4º Pel/1ª Cia

Naviraí

3º GPM/4º Pel/1ª Cia

Maracaju

2ª CIPM

Amambai
3ª CIPM
Fonte: Pmms, 2021. Elaborado pela Fipe.

Na sequência é apresentada a quantidade de profissionais que atuam com segurança
pública com base nas estatísticas das guardas municipais. Dos oito municípios em
questão, apenas metade conta com a existência da guarda municipal: Guaíra, Cascavel,
São José dos Pinhais e Paranaguá.
A guarda municipal de Paranaguá é a mais antiga, tendo sido criada no ano de 1998.
Paranaguá também registra o contingente mais elevado de policiais em relação a
população municipal, com um total de 316 profissionais e uma taxa que equivale a dois
policiais a cada mil habitantes.
A taxa de guardas municipais em relação a população de Guaíra é a segunda mais
significativa entre os municípios eleitos para implantação de canteiros. Isso se deve em
boa medida por conta da localização geográfica de Guaíra. Nesse município a guarda
municipal foi criada em 2007 e hoje conta com 38 profissionais em atividade (a proporção
de profissionais em relação a população é de 1,1 em mil habitantes).
A Guarda Municipal de São José dos Pinhais foi criada em 2005, conta com 172
profissionais e apresenta uma taxa de 0,5 profissional para cada mil habitantes. Em
Cascavel, a Guarda foi criada em 2015 e contabiliza um total de 104 profissionais, o
equivalente a 0,3 profissional em mil habitantes. Os municípios de Guarapuava, Porto
Amazonas, Amambai e Santa Terezinha de Itaipu não possuem guarda municipal.
Considerando a construção do índice de criminalidade que levou em consideração a
proporção entre a quantidade homicídio doloso e a população municipal, nota-se que a
vulnerabilidade em termos de segurança pública é maior nos municípios de Paranaguá,
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Amambai, São José dos Pinhais e Guaíra, posto que esses municípios registraram uma
taxa de criminalidade acima de 20 homicídios dolosos para cada 100 mil habitantes. Essas
estatísticas podem ser consultadas no item 5.3.2.3 desse relatório que discute
infraestrutura básica e de serviços por regiões geográficas imediatas.
5.3.2.4 Organização Econômica e Social
Essa seção tem por objetivo apresentar as características das organizações da sociedade
civil, que atuam de maneira direta na área de estudo do empreendimento. Para tanto,
informações sobre o universo das entidades, vínculos empregatícios e área de atuação,
são apresentadas ao longo desse capítulo. De maneira específica, essa seção se concentra
nas características das associações sem fins lucrativos e fundações privadas nas regiões
geográficas intermediárias, imediatas e posteriormente nos 49 municípios diretamente
atingidos pela Nova Ferroeste.
Para subsidiar o estudo, será lançado mão das informações disponibilizadas pelo Ibge por
meio da publicação “As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil
(Fasfil)”, cuja base de dados principal, que define o universo de organizações em atuação
no país, é Cadastro Central de Empresas (Cempre). Para o levantamento, consultou-se
também o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, disponibilizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2021).
A AEE do empreendimento (149 municípios) conta com 23.069 associações sem fins
lucrativos, o correspondente a uma taxa de 318,6 organizações para cada 100 mil
habitantes. Essas organizações em conjunto são responsáveis por empregar um total de
137.298 trabalhadores.
A Tabela 5-76 apresenta a quantidade de organizações da sociedade civil e empregos em
números absolutos e relativos, à população por regiões geográficas intermediárias no ano
2016.
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Tabela 5-76: Quantidade de Organizações da Sociedade Civil e Empregos em
Números Absolutos e Relativos À População por Regiões Geográficas
Intermediárias, 2016
Região Geográfica
Intermediária
Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa
Total
Média

N de
N de
Taxa de ORGS por Taxa de Empregos por
ORGS
Empregos
100 Mil Habitantes
100 Mil Habitantes
5.336
19.884
373,2
1.390,8
13.351
88.965
334,3
2.227,6
1.389
15.860
208,8
2.384,0
860
3.302
243,2
933,7
2.133
9.287
267,0
1.162,7
23.069
137.298
318,6
1.896,1
4.614
27.460
285,3
1.619,8
Fonte: Ibge, 2021; Fasfil, 2016. Elaborado pela Fipe.

A comparação entre as regiões geográficas intermediárias, permite perceber que as
regiões geográficas intermediárias de Cascavel e Curitiba, registram os melhores
indicadores na relação entre o número de organizações e a população regional. Na região
geográfica intermediária de Cascavel, existem 373 instituições sociais para cada 100 mil
habitantes e na região geográfica intermediária de Curitiba são 334,3 organizações para
cada 100 mil habitantes. As duas regiões geográficas intermediárias em questão, foram
as únicas a apresentarem uma quantidade de instituições acima da média observada, para
o conjunto de regiões como um todo.
Com relação as taxas de empregos gerados pelas organizações sociais, os melhores
indicadores são registrados nas regiões geográficas intermediárias de Dourados e
Curitiba. Na região geográfica intermediária de Dourados, a quantidade de empregos
gerados por 100 mil habitantes foi de 2.384 para cada 100 mil habitantes. Na região
geográfica intermediária de Curitiba foi de 2.227,6 empregos, em 100 mil habitantes.
Já no conjunto de 49 municípios atingidos diretamente pela Nova Ferroeste, existem
6.188 associações sem fins lucrativos (o equivalente a uma taxa de 254,4 organizações
para cada 100 mil habitantes). Juntas, essas entidades empregam um total de 38.516
trabalhadores (1.583,3 empregos em 100 mil habitantes).
Considerando os atingidos, a taxa mais elevada de organizações sociais está na região
geográfica imediata de Cascavel (357,8 entidades em 100 mil habitantes). A taxa mais
baixa está na região geográfica imediata de Curitiba (175,8 em 100 mil habitantes). Com
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relação ao número de empregos gerados, a região geográfica imediata de Dourados
registra os melhores indicadores (3.572,3 em 100 mil habitantes) e a região geográfica
imediata de Ponta Grossa os piores (816,2 empregos em 100 mil habitantes), conforme
mostra a Tabela 5-77.
Tabela 5-77: Quantidade de Organizações da Sociedade Civil e Empregos em
Números Absolutos e Relativos à População por Regiões Geográficas
Intermediárias, 2016 (N de 49 Municípios)
Região Geográfica
Imediata
Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa
Total
Média

N de Orgs

N de Empregos

Taxa de ORGs
por 100 Mil
Habitantes

2.891
12.087
357,8
1.508
7.876
175,8
894
14.866
214,8
503
2.701
218,5
392
986
324,5
6.188
38.516
254,4
1.238
7.703
258
Fonte: Ibge, 2021; Fasfil, 2016. Elaborado pela Fipe.

Taxa de
Empregos por
100 Mil
Habitantes
1.496,0
918,4
3.572,3
1.173,3
816,2
1.583,3
1.595

5.3.2.4.1 Região Geográfica Intermediária de Dourados
Na região geográfica intermediária de Dourados existem 1.389 associações sem fins
lucrativos, responsáveis por empregar 15.860 pessoas. Na comparação entre regiões
geográficas imediatas, observa-se que a região geográfica imediata de Dourados
apresenta os melhores indicadores tanto para o número de associações quanto para o
número de empregos (223,7 entidades e 3.421,7 empregos por 100 mil habitantes) (Tabela
5-78).
Tabela 5-78: Quantidade de Organizações da Sociedade Civil e Empregos em
Números Absolutos e Relativos à População na Região Geográfica Imediata de
Dourados, 2016
Região Geográfica
Imediata
Amambai
Dourados
Naviraí: Mundo Novo
Total
Média
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N de
N de
Taxa de ORGS por
Taxa de Empregos por
Orgs
Empregos
100 Mil Habitantes
100 Mil Habitantes
145
288
157,6
313,0
984
15.051
223,7
3.421,7
260
521
195,0
390,7
1.389
15.860
208,8
2384,0
463
5.287
192,1
1375,1
Fonte: Ibge, 2021; Fasfil, 2016. Elaborado pela Fipe.
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5.3.2.4.1.1 Região Geográfica Imediata de Amambai
De acordo com as informações do Mapa das Organizações da Sociedade Civil
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 1971 até 2020, o
acumulado de organizações sociais presentes no município de Amambai é de 186
organizações. Desse total, duas são fundações privadas. Uma delas é o Instituto Eduardo
Dutra Lescano, que entre suas principais atividades está a conscientização no trânsito. A
maior parte das organizações sociais de Amambai, são de natureza jurídica “religiosa”
(34,2% do total). As organizações sociais em Amambai empregam um total de 149
pessoas (o corresponde a uma taxa de 374,1 empregos por 100 mil habitantes).
5.3.2.4.1.2 Região Geográfica Imediata de Dourados
Considerando o conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de
Dourados, existem um total de 701 organizações sociais de acordo com a pesquisa da
Fasfil-Ibge em 2017. Grande parte dessas organizações se encontram concentradas no
município de Dourados (524 organizações que empregam formalmente 13.320 pessoas).
Segundo o Mapa da Organizações da Sociedade Civil (2020), de 2017 a 2020, o número
de organizações acumuladas no município de Dourados aumentou, enquanto a quantidade
de vínculos empregatícios diminuiu (843 organizações e 7.782 empregos formais no ano
de 2020). Até 2017 a proporção de empregos pela população municipal em Dourados, era
de 13.320 em 100 mil habitantes. Em 2020, esse indicador caiu para 3.451 empregos em
100 mil habitantes. Do total de organizações sociais no município de Dourados, 38,8%
correspondem a associações religiosas, e 20% a organizações de desenvolvimento e
defesa de direitos.
No município de Caarapó, a quantidade de organizações sociais em atuação no ano de
2020 foi de 105. Essas organizações são responsáveis pela empregabilidade de 146
pessoas. Caarapó conta com duas fundações privadas, e a maior parte das organizações
atuam como organizações religiosas (40,7% do total).
Em Maracaju, são 201 organizações e 317 vínculos empregatícios, sendo que desse total,
32,5% são associações religiosas, e 13% organizações relacionadas com desenvolvimento
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e defesa de direitos. O município de Maracaju abriga seis fundações privadas, estre essas
a Associação Casa de Apoio ao Migrante de Maracaju e Fundação MS de Pesquisa e
Difusão De Tecnologia Agropecuária.
Em Itaporã, 53 organizações sociais empregam 37 pessoas, sendo que as organizações
religiosas são maioria (com 30% do total).
5.3.2.4.1.3 Região Geográfica Imediata de Naviraí: Mundo Novo
As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) nos municípios atingidos da região
geográfica imediata de Naviraí: Mundo Novo, totalizam 118 associações e empregaram
193 pessoas no ano de 2017.
Considerando esse conjunto de municípios, Mundo Novo é o que possui os indicadores
mais elevados (com um total de 56 organizações e uma taxa de 303 entidades para cada
100 mil habitantes). Mundo Novo também é o município que mais emprega, na
comparação com os demais (115 vínculos formais em 2017).
Em 2017, Iguatemi registrava 44 organizações e empregava 25 pessoas. A maior parte de
organizações em Iguatemi (43,08%) das OSCs estão atuando em Desenvolvimento e
defesa de direitos.
Eldorado, por sua vez, conta com 18 organizações sociais que empregam 53 pessoas,
sendo que a maior parte das associações são organizações religiosas (31,31% do total).
5.3.2.4.2 Região Geográfica Intermediária de Cascavel
Na região geográfica intermediária de Cascavel existiam 5.336 organizações sem fins
lucrativos, as quais empregavam 19.884 pessoas em 2016. A comparação por regiões
geográficas imediatas, permite perceber que a região geográfica imediata de Marechal
Candido Rondon, apresenta os melhores indicadores na proporção número de associações
e população regional (722,6 associações em 100 mil habitantes). Em contrapartida, os
piores indicadores estão na região geográfica imediata de Cascavel (314,7 entidades por
100 mil habitantes).
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No caso da geração de empregos, os melhores indicadores são registrados na região
geográfica imediata de Foz do Iguaçu (1.608,7 empregos em 100 mil habitantes), e os
piores estão na região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul (382,6 empregos em 100
mil habitantes).
Tabela 5-79: Quantidade de Organizações da Sociedade Civil e Empregos em
Números Absolutos e Relativos à População na Região Geográfica Imediata de
Cascavel, 2016
Região Geográfica
Imediata

N de Orgs

N de
Empregos

Taxa de ORGS
Por 100 Mil
Habitantes

Cascavel
1.657
7.458
314,7
Foz do Iguaçu
1.345
6.156
351,5
Laranjeiras do Sul
453
409
423,7
Marechal Cândido Rondon
590
843
722,6
Toledo
1.291
5.018
389,0
Total
5.336
19.884
373,2
Média
1.067
3.977
440,3
Fonte: Ibge, 2021; Fasfil, 2016. Elaborado pela Fipe.

Taxa de
Empregos por
100 Mil
Habitantes
1416,3
1608,7
382,6
1032,5
1511,9
1390,8
1190,4

5.3.2.4.2.1 Região Geográfica Imediata de Cascavel
Junto o conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Cascavel
somam 1.295 entidades e empregam 6.147 pessoas. Entretanto, desse total, o município
de Cascavel sozinho é responsável por 1.072 organizações e 5.664 empregos. Do total de
associações em Cascavel, 31,7% são relacionadas organizações religiosas. De acordo
com o Mapa das Organizações da Sociedade Civil do Ipea, Cascavel conta com 24
fundações privadas. Dentre essas estão Fundação Canal 20, Fundação Assis Gurgacz e o
Instituto Semear.
Matelândia abriga 55 entidades sem fins lucrativos e emprega 119 pessoas. A maior parte
das associações, são organizações que atuam com desenvolvimento e defesa de direitos
(34,7% do total), não possuindo nenhuma fundação privada. Em 2017, Santa Tereza do
Oeste contava com 34 organizações sociais e empregava 38 pessoas. A maior parte dessas
entidades são associações religiosas (29,1% do total).
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Em Céu Azul, do total de 32 entidades, 33,3% atuam com desenvolvimentos e defesa de
direitos. Em 2017, Céu Azul empregou 105 pessoas. O município conta com duas
fundações privadas, dentre essas a Fundação Cultural de Céu Azul. Em Catanduvas, do
total de 24 entidades, 41% atuam com desenvolvimentos e defesa de direitos. Esse
município não possui fundação privada. O mesmo acontece em Guaraniaçu, que conta 29
entidades, Campo Bonito, que conta com 18 e Ibema, com 10 entidades. A maior parte
são voltadas ao desenvolvimento e defesa de direitos (4,7%, 58,3% e 41,2%,
respectivamente). A Tabela 5-80 exibe a quantidade de organizações da sociedade civil
em números absolutos e relativos, à população municipal atingida na região geográfica
imediata de Cascavel.
Tabela 5-80: Quantidade de Organizações da Sociedade Civil em Números
Absolutos e Relativos à População Municipal Atingida na Região Geográfica
Imediata de Cascavel
Municípios
Campo Bonito
Cascavel
Catanduvas
Céu Azul
Guaraniaçu
Ibema
Matelândia
Santa Tereza do Oeste
Vera Cruz do Oeste
Total
Média

N de
Taxa de ORGS Por Taxa de Empregos por
Empregos
100 Mil Habitantes
100 Mil Habitantes
18
.478,3
1.072
5.664
322,6
1.704,3
24
47
236,1
462,3
32
105
270,8
888,4
29
74
237,4
605,7
10
54
157,0
847,7
55
119
303,7
657,2
34
38
336,8
376,4
21
46
248,4
544,1
1.295
6.147
144
768
Fonte: Ibge, 2021; Fasfil, 2016. Elaborado pela Fipe.

N de ORGS

5.3.2.4.2.2 Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
A proporção de associações da sociedade civil e a população municipal nos três
municípios atingidos na região geográfica imediata de Foz do Iguaçu, é de 471,1
entidades por 100 mil habitantes. Juntas somam 461 associações sem fins lucrativos em
atuação, e empregam 949 pessoas (970 pessoas em 100 mil habitantes).
Em 2020 o município de Santa Terezinha de Itaipu possuía 89 organizações atuantes nos
municípios, e empregavam 63 trabalhadores. O município abriga uma fundação privada,
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qual seja, Centro Beneficente e Educacional Betesda, cuja principal atividade é o serviço
de assistência social sem alojamento. Santa Terezinha de Itaipu possui 42,05% das OSCs
atuando em desenvolvimento e defesa de direitos.
Medianeira conta com 275 instituições que empregam 738 pessoas. Possui duas
fundações privadas. Entre elas a Fundação de Apoio a Educação, Pesquisa e
Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Medianeira possui 42,60% das OSCs atuando em Desenvolvimento e defesa de
direitos. Já o município de São Miguel do Iguaçu abrigava em 2017 um total de 97
associações, e empregava 148 pessoas.
5.3.2.4.2.3 Região Geográfica Imediata de Laranjeiras do Sul
Os municípios atingidos na região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul possuem
uma taxa média de 742,4 organizações a cada 100 mil habitantes e empregam em média
471,2 pessoas.
Entre os três municípios atingidos, Laranjeiras do Sul registra uma quantidade mais
elevada de associações, sendo que em 2020 eram 274 entidades e 292 empregos (o que
corresponde a uma taxa de 852,5 associações e 908,6 empregos em 100 mil habitantes).
Laranjeiras do Sul possui 42,15% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de
direitos, e não registra nenhuma fundação privada.
Em 2019, o município de Nova Laranjeiras contava com 76 associações que empregavam
21 pessoas (o equivalente a 660,5 entidades e 182,5 empregos em 100 mil habitantes).
Assim com Laranjeiras do Sul, a maior parte das associações sem fins lucrativos em Nova
Laranjeira, atuam com desenvolvimento e defesa de direitos (57,53% do total). O
município também não abriga nenhuma fundação privada.
Os dados mais recentes do município de Marquinho foram registrados em 2015. Nesse
ano, Marquinho abrigava 31 associações e empregava 14 pessoas (a proporção entre
entidades, empregos e população municipal é de 714,3 associações e 322,6 empregos em
100 mil habitantes). Do total de entidades presentes em Marquinho, 60% atuam com
desenvolvimento e defesa de direitos. Também não há registro de fundações em
Marquinho.
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5.3.2.4.2.4 Região Geográfica Imediata de Marechal Cândido Rondon
O município de Nova Santa Rosa registrou em 2019, 78 associações sem fins lucrativos
e 73 pessoas ocupadas nas respectivas entidades (a proporção entre o número de
associações pela população municipal estimada para o ano de 2020, é de 944 associações
em 100 mil habitantes). Nova Santa Rosa conta com a fundação privada Clube de Idosos
Paz e Amor. Nova Santa Rosa possui 46,15% das OSCs atuando em Desenvolvimento e
defesa de direitos.
5.3.2.4.2.5 Região Geográfica Imediata de Toledo
O conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Toledo, abriga um
total de 1.396 associações sem fins lucrativos e empregam 2.791 pessoas. Entretanto, o
município de Toledo abriga sozinho quase metade das entidades (704 associações) e é
responsável por empregar 78% dos vínculos empregatícios (2.178 empregos). A
proporção de entidades e empregos pela população municipal em Toledo é de 493,5
associações, e 1.526,9 empregos para cada 100 mil habitantes. O município de Toledo
possui sete fundações privadas, dentre essas estão a Associação dos Funcionários do
Serviço de Inspeção Federal (Assif), a Fundação Educacional de Toledo (Funet) e a
Fundação Faculdade Assis Gurgacz. Em Toledo, 38,39% das OSCs atuam em
Desenvolvimento e defesa de direitos.
No município de Guaíra existem 273 entidades que empregam 331 pessoas (a proporção
desses valores pela população municipal é de 819,6 entidades e 993,7 empregos a cada
100 mil habitantes), e conta com duas fundações privadas de cunho religioso. Guaíra
possui 36,11% das OSCs atuando em Desenvolvimento e defesa de direitos e 28,6 com
religião.
O município de Assis Chateaubriand possui 198 associações, e emprega 200 pessoas (a
proporção desses valores pela população municipal é de 593,9 entidades e 599,9
empregos a cada 100 mil habitantes). A maior parte das associações em Assis
Chateaubriand (44,12%), atua com desenvolvimento e defesa de direitos. O município
conta com duas fundações privadas, quais sejam, a Fundação Educativa Cultural e
Filantrópica Maria Efigênia Fe e o Rotary Club de Assis Chateaubriand Dino.
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O município de Terra Roxa, por sua vez, conta com 117 entidades e empregam 49 pessoas
(o equivalente a uma taxa de 667,7 organizações e 279,6 empregos em 100 mil
habitantes). Terra Roxa possui 38,66% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa
de direitos, e não possui fundações privadas.
Em Maripá existem 62 associações sem fins lucrativos, responsáveis por empregar 13
pessoas (o equivalente a uma taxa de 1.110 organizações e 232,9 empregos em 100 mil
habitantes). Maripá possui 54,24% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de
direitos. O município também não possui fundações privadas.
Em Tupãssi os dados mais recentes são de 2015. O município conta com 42 associações
responsáveis por 20 vínculos empregatícios (em valores proporcionais à população
municipal corresponde a 517,9 entidades e 246,6 empregos para cada 100 mil habitantes).
Tupãssi possui 50,94% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos,
dentre essas a fundação privada denominada Clube do Vovô De Tupãssi.
5.3.2.4.2.6 Região Geográfica Intermediária de Guarapuava
Na região geográfica intermediária de Guarapuava, existem 860 organizações sem fins
lucrativos em atuação (o equivalente a uma taxa de 243,2 entidades por 100 mil
habitantes). Essas organizações empregaram em 2016 um total de 3.302 pessoas. Dito de
outra forma, na região geográfica imediata de Guarapuava, 933,7 empregos foram
gerados pelas organizações sociais no ano de 2016.
5.3.2.4.2.7 Região Geográfica Imediata de Guarapuava
No conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Guarapuava,
existem 983 associações sem fins lucrativos que empregam 2.166 pessoas. Desse total de
entidades, 71% estão no município de Guarapuava. Com relação aos vínculos
empregatícios, o município de Guarapuava é responsável por empregar quase que a
totalidade (93,5%) dos empregos gerados na região geográfica imediata de Guarapuava.
Em 2020 existiam no município de Guarapuava, 698 associações que empregavam 2.025
trabalhadores. A proporção desses valores pela população municipal é de 382,2 entidades
e 1.108,7 empregos a cada 100 mil habitantes. Guarapuava possui 35,10% das OSCs
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atuando em desenvolvimento e defesa de direitos. O município de Guarapuava conta com
17 fundações privadas, e dentre estas estão, Instituto Brasileiro De Excelência Gerencial
(Ibeg), Instituto Amanhecer Sem Fome (Iasef), Fundação Valentin Bruzon, Fundação
Semmelweis, Clube de Corrida Lobos da Serra (Ccls) e Instituto Vida para o Atendimento
à saúde, Saneamento e Meio Ambiente.
Em 2019, no município de Candoí existiam 107 entidades que empregavam 65 pessoas
(uma taxa de 666,5 entidades e 404,9 empregos para cada 100 mil habitantes). Em Candói
54,81% das OSCs atuam com desenvolvimento e defesa de direitos. O município também
conta com uma fundação privada: o Movimento Tradicionalista Gaúcho do Paraná.
Em 2019, no município de Cantagalo, existiam 83 entidades que empregavam 20 pessoas
(uma taxa de 622,7 entidades e 150 empregos para cada 100 mil habitantes). Cantagalo
possui 48,24% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos, e não possui
fundações privadas.
Em Goioxim, também no ano de 2019, eram 35 associações sem fins lucrativos e 27
vínculos empregatícios (o equivalente a 496,2 associações e 382,8 empregos em 100 mil
habitantes). Goioxim possui 61,76% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de
direitos e não possui fundações privadas.
Por fim, em Inácio Martins, a totalidade de entidades contabilizada no ano de 2020 foi de
60 organizações que empregaram 29 pessoas (o que corresponde a 539,5 entidades e
260,8 empregos em 100 mil habitantes). Assim como os demais municípios atingidos da
região geográfica imediata de Guarapuava, Inácio Martins, possui a maior parte das
associações (48,39%) atuando com desenvolvimento e defesa de direitos. O município
não possui fundações privadas.
5.3.2.4.2.8 Região Geográfica Imediata de Ponta Grossa
Na região geográfica intermediária de Ponta Grossa são 2.133 associações sem fins
lucrativos em atuação no ano de 2016, responsáveis por empregar um total de 9.287
pessoas. Nota-se que a região geográfica imediata de Ponta Grossa apresenta as taxas
mais elevadas, considerando a quantidade de organizações bem como a quantidade de
empregos.
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Na região geográfica imediata de Ponta Grossa são 271,5 instituições sociais e 1.293,8
empregos, por 100 mil habitantes. Enquanto na região geográfica imediata de Irati são
248,5 organizações e 623,2 empregos, por 100 mil habitantes, conforme exibe a Tabela
5-81.
Tabela 5-81: Quantidade de Organizações da Sociedade Civil e Empregos em
Números Absolutos e Relativos à População na Região Geográfica Imediata de
Ponta Grossa, 2016
Região
Geográfica
Imediata
Irati
Ponta Grossa
Total
Média

N de ORGS

N de Empregos

Taxa de ORGS por
100 Mil Habitantes

388
973
248,5
1.745
8.314
271,5
2.133
9.287
267,0
1.067
4.644
260,0
Fonte: Ibge, 2021; Fasfil, 2016. Elaborado pela Fipe.

Taxa de Empregos por
100 Mil Habitantes
623,2
1.293,8
1162,7
958,5

5.3.2.4.2.9 Região Geográfica Imediata de Irati
Na região geográfica imediata de Irati, são 296 associações sem fins lucrativos
responsáveis por empregar 585 pessoas. Entretanto, o município de Irati sozinho, é
responsável por abrigar quase que a totalidade dessas entidades (92,2%), e empregar
quase que a totalidade dessas pessoas (95,2%). Em 2020, foram registrados no município
de Irati 273 associações sem fins lucrativos e 557 vínculos empregatícios (o que
representa uma taxa de 446,9 entidades e 911,8 empregos a cada 100 mil habitantes). Irati
possui 46,95% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos. No município
de Irati existem três fundações privadas, dentre estas, a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste.
Em 2019, no município de Fernandes Pinheiro foram registrados 23 entidades e 28
vínculos empregatícios (o equivalente a 410,6 entidades e 499.8 empregos a cada 100 mil
habitantes). Fernandes Pinheiro possui 56,52% das OSCs atuando em Desenvolvimento
e defesa de direitos.
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5.3.2.4.2.10 Região Geográfica Imediata de Ponta Grossa
Os municípios atingidos na região geográfica imediata de Ponta Grossa somam um total
de 248 associações sem fins lucrativos que empregam 425 pessoas. Entre o conjunto de
municípios, Palmeira abriga a maior quantidade de entidades em seu território. Em
contrapartida, a proporção de entidades pela população municipal revela que Porto
Amazonas possui os melhores indicadores, tanto para número de entidade quanto para
empregos gerados.
Em Porto Amazonas, a quantidade de associações foi de 25 e a quantidade de empregos
foi de 50 (a taxa mostra que existem 512,9 entidades e 1.025,9 empregos para cada 100
mil habitantes). Os números absolutos em Palmeira, foram de 171 associações e 316
empregos (o equivalente a uma taxa de 503 organizações e 929,6 empregos por 100 mil
habitantes).
A maior parte das associações de Palmeira (35,23%) atuam com desenvolvimento e
defesa de direitos. Enquanto a maioria das entidades de Porto Amazonas (30%) está
atuando com religião, sendo que as duas fundações privadas presentes em Palmeira são
entidades religiosas.
No município de São João do triunfo são 52 associações e 59 empregos (o correspondente
a uma taxa de 341,2 organizações e 387,1 empregos em 100 mil habitantes). São João do
Triunfo possui 62,75% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos e,
assim como Porto Amazonas, não possui fundações privadas.
5.3.2.4.3 Região Geográfica Intermediária de Curitiba
A região geográfica intermediária de Curitiba abrigava em 2016 um total de 13.984
associações sem fins lucrativos e empregavam 88.965 trabalhadores. A proporção entre
o número de entidades e empregos, e a população regional, indica que a taxa de
associações e empregos é mais elevada na região geográfica imediata de Paranaguá do
que na região geográfica imediata de Curitiba, conforme Tabela 5-82.
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Na região geográfica imediata de Paranaguá, são 455,9 entidades e 3.559,1 empregos para
cada 100 mil habitantes. Enquanto na região geográfica imediata de Curitiba é de 324,4
associações, e 2.119,6 empregos por 100 mil habitantes.
Tabela 5-82: Quantidade de Organizações da Sociedade Civil e Empregos em
Números Absolutos e Relativos à População na Região Geográfica Imediata de
Curitiba, 2016
Região Geográfica
Imediata
Curitiba
Paranaguá
Total
Média

N de ORGS

N de Empregos

Taxa de ORGS
por 100 Mil
Habitantes

11.984
78.294
324,4
1.367
10.671
455,9
13.351
88.965
334,3
6.676
44.483
390,2
Fonte: Ibge, 2021; Fasfil, 2016. Elaborado pela Fipe.

Taxa de
Empregos por
100 Mil
Habitantes
2.119,6
3.559,1
2227,6
2839,3

5.3.2.4.3.1 Região Geográfica Imediata de Curitiba
O conjunto de municípios da região geográfica imediata de Curitiba possui 1.839
associações sem fim lucrativos, e emprega 2.297 pessoas.
O município da Lapa possui os melhores indicadores relacionados a quantidade de
associações sem fins lucrativos (394,5 associações por 100 mil habitantes). Já o município
de Araucária apresenta a melhor taxa na proporção dos vínculos empregatícios, em
relação à população municipal (534,8 empregos em 100 mil habitantes). Os dados
relacionados a quantidade de entidade e empregos e suas respectivas taxas por 100 mil
habitantes, são apresentados na Tabela 5-83.
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Tabela 5-83: Organizações Sociais e Seus Respectivos Vínculos Empregatícios nos
Municípios Atingidos na Região Geográfica Imediata de Curitiba (2020)
Município

N de ORGS

N de Empregos

Taxa de ORGS Por
100 Mil Hab

Taxa de
Empregos Por
100 Mil Hab
534,8
106,9
159,3

Araucária
395
782
270,2
Balsa Nova
52
14
397,2
Contenda
57
30
302,6
Fazenda Rio
257
160
252,0
156,9
Grande
Lapa
191
157
394,5
324,3
Mandirituba
99
95
362,4
347,8
São José dos
788
1.059
239,5
321,8
Pinhais
Total
1.839
2.297
Média
262,7
328,1
316,9
278,8
Fonte: Ipea: Mapa das Organizações da Sociedade Civil, 2020 e Ibge: Estimativa populacional, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Araucária possui 31,41% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos, e
conta com sete fundações privadas: Fundação Instituto Tecnológico Industrial e Fundação
São Vicente de Paulo.
Balsa Nova possui 35,42% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos e
conta com uma fundação privada, qual seja, o Núcleo de Amigos da Terra e Água.
Contenda conta com 50% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos, e
possui uma fundação privada relacionada à atividade religiosa.
Fazenda Rio Grande possui 41,20% das OSCs atuando em religião e conta com uma
fundação privada, qual seja, o Clube Esportivo Juvenil Fazenda Rio Grande.
Lapa possui 40,53% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos e possui
três fundações privadas, entre elas estão a Fundação São Benedito da Lapa e a Fundação
Nova Campo Largo Rádio e Televisão Educativa.
Mandirituba possui 33,68% das OSCs atuando em desenvolvimento e defesa de direitos,
e conta com quatro fundações privadas, entre elas estão, a Fundação Vida para Todos e o
comitê Contra Fome e Pela Moradia de Mandirituba.
São José dos Pinhais possui 39,70% das OSCs atuando em Religião e conta com 17
fundações privadas, entre elas estão, a Associação de Moradores de Roça Velha, a
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Fundação Cultural Pinhais Iguaçu (Funcapi) e a Fundação Francisco Xavier Kunst Do
Grupo Artecola.
5.3.2.4.3.2 Região Geográfica Imediata de Paranaguá
Os dois municípios atingidos na região geográfica imediata de Paranaguá contabilizam
894 associações sem fins lucrativos, e empregavam 3.178 pessoas em 2020. Entretanto,
o município de Paranaguá é sozinho responsável por abrigar 83% dessas entidades, e
empregar 98% desse valor.
No município de Paranaguá existiam 743 organizações e 3.126 empregos (o equivale a
uma taxa de 475,8 entidades e 2.001,6 empregos por 100 mil habitantes).
No município de Morretes, foram 151 organizações e 25 empregos registrados no ano de
2020 (o equivale a uma taxa de 918,2 entidades e 316,2 empregos por 100 mil habitantes).
Nota-se que ao considerar a proporção desses valores em relação a população municipal,
o município de Paranaguá registra os indicadores mais elevados com relação ao emprego,
mas Morretes registra os melhores indicadores com relação ao número de associações.
Paranaguá possui 38,28% das OSCs atuando em religião e conta com 10 fundações
privadas. Dentre essas estão a Ong Recuperando Vidas, a Fundação Cultural Nossa
Senhora do Rosário, a Fundação Redentorista de Comunicações Sociais e a Fundação
Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda.
Em Morretes, maior parte das associações (33,55%) estão atundo com desenvolvimento
e defesa de direitos. O município abriga três fundações privadas, sendo uma dessas a
Fundação de Assistência Cívico Comunitária do Litoral.
5.3.2.5 Comunicação e Informação
Em 2020 existiam no conjunto de regiões geográficas intermediárias em estudo, 283
emissoras de rádio e 397 emissoras de televisão. A taxa média de emissoras por 100 mil
habitantes é de 3,9 para a quantidade de rádios, e cinco para os canais televisivos. Os
melhores indicadores relacionados a proporção do número de rádios e residentes, foram
registrados na região geográfica intermediária de Cascavel (com uma taxa de 6,4
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emissoras de rádio em 100 mil habitantes), enquanto os piores indicadores estão na região
geográfica intermediária de Dourados (1,7 emissoras de rádio por 100 mil habitantes). O
mesmo ocorre com relação as emissoras de televisão, os melhores indicadores estão na
região geográfica intermediária de Cascavel (8,7 emissoras de televisão em 100 mil
habitantes) e os piores na de Dourados (1,1 canais televisivos em 100 mil habitantes)
(Tabela 5-84).
Tabela 5-84: Taxa de Radiodifusão por 100 Mil Habitantes por Região Geográfica
Intermediária (2020)
Taxa de
Taxa de Emissoras
Emissoras de
de Televisão Digital
Rádio por 100 Mil
por 100 Mil
Habitantes
Habitantes
RGInt de Curitiba
75
1,8
3,0
RGInt de Guarapuava
22
5,2
6,1
RGInt de Cascavel
132
6,4
8,7
RGInt de Ponta Grossa
43
4,3
6,1
RGInt de Dourados
11
1,7
1,1
Total
283
Média
3,9
5,0
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020 e BDE-MS Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
Região Geográfica
Intermediária 2020

5.3.2.5.1

N de
Emissoras
De Rádio

N de
Emissoras de
Televisão
Digital
125
26
179
60
7
397

Região Geográfica Intermediária de Dourados

5.3.2.5.1.1 Região Geográfica Imediata de Amambai
Na área de comunicações, o município de Amambai dispõe de sete prestadoras de banda
larga fixa. Em 2018 havia 3.686 telefones fixos (SEMADE, 2021). O munícipio de
Amambai dispõe de oferta de uma emissora comercial de rádio FM e uma AM, e cinco
retransmissoras de TV comercial (Mapas de Oportunidades para o seu município:
Amambai: SEBRAE, 2017).
5.3.2.5.1.2 Região Geográfica Imediata de Dourados
Na área de comunicações, o município de Caarapó dispõe de sete prestadoras de banda
larga fixa. Em 2018 havia 1.845 telefones fixos (SEMADE, 2021). O município dispõe
de uma emissora comercial de rádio FM, uma emissora de AM e duas retransmissoras de
TV comercial (Mapas de Oportunidades para o seu município: Caarapó: SEBRAE, 2017).
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O município de Dourados dispõe de 12 prestadoras de banda larga fixa. Em 2018 havia
20.999 telefones fixos (SEMADE, 2021). O município dispõe de três emissoras
comerciais de rádio FM, três emissoras de rádio AM, uma emissora de TV comercial e
cinco retransmissoras de TV comercial (Mapas de Oportunidades para o seu município:
Dourados: SEBRAE, 2017).
O município de Itaporã dispõe de seis prestadoras de banda larga fixa. Em 2018 havia
1.505 telefones fixos (SEMADE, 2021). O município dispõe de uma emissora comercial
de rádio FM e uma emissora de rádio AM (Mapas de Oportunidades para o seu município:
Itaporã: SEBRAE, 2017).
O município de Maracaju dispõe de oito prestadoras de banda larga fixa. Em 2018 havia
3.657 telefones fixos (SEMADE, 2021). O município dispõe de uma emissora comercial
de rádio FM, uma de rádio AM e três retransmissoras de TV comercial (Mapas de
Oportunidades para o seu município: Maracaju: SEBRAE, 2017).
5.3.2.5.1.3 Região Geográfica Imediata de Naviraí: Mundo Novo
Na área de comunicações, o município de Eldorado dispõe de cinco prestadoras de banda
larga fixa. Em 2018 havia 959 telefones fixos (SEMADE, 2021). O município dispõe de
uma emissora comercial de rádio FM, uma emissora de AM, assim como três
retransmissoras de TV comercial (Mapas de Oportunidades para o seu município:
Eldorado: SEBRAE, 2017).
O município de Iguatemi dispõe de cinco prestadoras de banda larga fixa e uma banda
larga móvel. Em 2018 havia 1.172 telefones fixos (SEMADE, 2021). O município dispõe
de uma emissora comercial de rádio FM, e cinco retransmissoras de TV comercial (Mapas
de Oportunidades para o seu município: Iguatemi: SEBRAE, 2017).
O município de Mundo Novo dispõe de oito prestadoras de banda larga fixa. Em 2018
havia 1.471 telefones fixos (SEMADE, 2021). O município dispõe de uma banda larga
popular, uma emissora comercial de rádio FM e AM e três retransmissoras de TV
comercial (Mapas de Oportunidades para o seu município: Mundo Novo: SEBRAE,
2017).
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5.3.2.5.2

Região Geográfica Imediata de Cascavel

Em 2020 existiam na região intermediária de Cascavel um total de 79 emissoras de rádio,
e 127 de televisão. Em termos proporcionais à população residente na regional eram, em
média, seis emissoras de rádio e 8,1 de televisão para cada 100 mil habitantes. Com
relação as emissoras de rádio, os indicadores mais elevados são registrados na região
geográfica imediata de Laranjeiras do Sul (7,5 rádios em 100 mil habitantes), enquanto
os mais baixos estão na região geográfica imediata de Foz do Iguaçu (4,4 emissoras de
rádio em 100 mil habitantes). Com relação as emissoras televisivas, os melhores
indicadores foram registrados ne região geográfica imediata de Toledo (11,8 emissoras
em 100 mil habitantes). Em contrapartida, os piores indicadores foram registrados na
região geográfica imediata de Laranjeiras do Sul (3,7 em 100 mil habitantes), conforme
exibe a Tabela 5-85.
Tabela 5-85: Taxa de Radiodifusão por 100 Mil Habitantes dos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Intermediária de Cascavel, 2020
Taxa de
N de
Emissoras Taxa de Emissoras
N de
Região Geográfica Imediata
Emissoras de de Rádio de Televisão Digital
Emissoras de
2020
Televisão
por 100
por 100 Mil
Rádio
Digital
Mil
Habitantes
Habitantes
RGI de Cascavel
27
38
5,1
7,2
RGI de Foz do Iguaçu
17
40
4,4
10,5
RGI de Toledo
22
39
6,6
11,8
RGI de Laranjeiras do Sul
8
4
7,5
3,7
RGI de Marechal Cândido Rondon
5
6
6,1
7,3
Total
79
127
Média
6,0
8,1
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

5.3.2.5.2.1 Região Geográfica Imediata de Cascavel
No conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Cascavel, existem
18 emissoras de rádios e 25 emissoras de televisão. Em média, a proporção entre o número
de rádios e canais televisivos pela população municipal é de 11,2 e 9,2 em 100 mil
habitantes, respectivamente. Os municípios de Campo Bonito, Ibema e Vera Cruz do
Oeste não registraram serviços de radiodifusão (Tabela 5-86).
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Tabela 5-86: Taxa de Radiodifusão por 100 Mil Habitantes dos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Imediata de Cascavel (2020)
N de
Taxa de
Taxa de Emissoras de
Emissoras de
Emissoras de
Município 2020
Televisão Digital por
Televisão
Rádio por 100 Mil
100 Mil Habitantes
Digital
Habitantes
Cascavel
10
21
3,0
6,3
Catanduvas
1
9,8
Céu Azul
2
2
16,9
16,9
Guaraniaçu
2
1
16,4
8,2
Matelândia
2
1
11,0
5,5
Santa Tereza do Oeste
1
9,9
Total
18
25
Média
11,2
9,2
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
N de
Emissoras de
Rádio

5.3.2.5.2.2 Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
O conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Foz do Iguaçu,
somam um total de oito emissoras de rádios e 19 de televisão. Considerando a proporção
desses valores em relação a população municipal, são, em média, 7,4 emissoras de rádios
e 18,6 canais televisivos para cada 100 mil habitantes.
Os indicadores mais elevados relacionados ao número de rádios, são registrados no
município de Medianeira. Com um total de cinco emissoras de rádios, Medianeira conta
com uma taxa de 10,7 rádios para cada 100 mil habitantes. Em seguida está o município
de São Miguel do Iguaçu que conta com duas emissoras de rádios e uma taxa equivalente
de 7,3 emissoras para cada 100 mil habitantes. O município de Santa Terezinha de Itaipu
registrou apenas uma emissora de rádio no ano de 2020. Considerando a proporção
municipal, o município apresentou uma taxa de 4,2 rádios em 100 mil habitantes.
Com relação a taxa relacionada a quantidade de canais televisivos, os indicadores mais
elevados estão em São Miguel do Iguaçu, o qual possui, em números absolutos, seis
canais televisivos e em números proporcionais à população municipal, 21,8 canais em
100 mil habitantes. Medianeira, apesar de possuir mais canais em números absolutos,
registrou uma taxa ligeiramente mais baixa que a de São Miguel do Iguaçu (são 10 canais
televisivos e uma taxa de 21,5 canais em 100 mil habitantes). Já o município de Santa
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Terezinha de Itaipu conta com três canais televisivos e uma taxa de 12,7 canais, em 100
mil habitantes.
5.3.2.5.2.3 Região Geográfica Imediata de Laranjeiras do Sul
Nos três municípios atingidos da região geográfica de Laranjeiras do Sul, apenas o
município de Laranjeira do Sul registrou a existência de emissoras de rádio e televisão
em seu território. São quatro emissoras de rádios e quatro canais televisivos (o equivalente
a uma taxa de 12,4 emissoras para cada 100 mil habitantes). Os municípios de Marquinho
e Nova Laranjeiras, não dispõem desses serviços de radiodifusão.
5.3.2.5.2.4 Região Geográfica Imediata de Marechal Cândido Rondon
O município de Nova Santa Rosa possui apenas uma emissora de rádio. Em termos
proporcionais à população municipal, equivale a uma taxa de 12,1 emissoras em 100 mil
habitantes. Nova Santa Rosa não dispõe de canais televisivos abrigados em seu território.
5.3.2.5.2.5 Região Geográfica Imediata de Toledo
No conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Toledo, existem
12 emissoras de rádio e 31 canais televisivos. Em média, a proporção entre esses
indicadores e a população residente é de 6,2 emissoras de rádios e 15,4 emissora de
televisão para cada 100 mil habitantes.
Os indicadores mais elevados relacionados a taxa de emissoras de rádios, são registrados
no município de Guaíra (nove emissoras para cada 100 mil habitantes). Enquanto os
indicadores mais baixos são registrados no município de Toledo (4,2 emissoras de rádios
em 100 mil habitantes).
Com relação a taxa de emissoras televisivas, os indicadores mais elevados foram
computados no município de Assis Chateaubriand (24 canais televisivos em 100 mil
habitantes), e os mais baixos no município de Toledo (11,2 canais em 100 mil habitantes),
conforme se pode verificar na Tabela 5-87.
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Tabela 5-87: Taxa de Radiodifusão por 100 Mil Habitantes dos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Imediata de Toledo, 2020
Município 2020

Assis Chateaubriand
Guaíra
Terra Roxa
Toledo
Total
Média

5.3.2.5.3

N de Emissoras
De Rádio

N de Emissoras
De Televisão
Digital

2
3
1
6
12

8
5
2
16
31

Taxa de
Emissoras de
Rádio por 100
Mil Habitantes

6,0
9,0
5,7
4,2
6,2
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.

Taxa de
Emissoras de
Televisão Digital
por 100 Mil
Habitantes
24,0
15,0
11,4
11,2
15,4

Região Geográfica Intermediária de Guarapuava

Em 2020 existiam na região geográfica intermediária de Guarapuava, 15 emissoras de
rádio e 23 de televisão. Em termos proporcionais à população residente na regional, são
4,2 emissoras de rádios e 6,5 emissoras televisivas para cada 100 mil habitantes.
5.3.2.5.3.1

Região Geográfica Imediata de Guarapuava

No conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Guarapuava,
existem 11 emissoras de rádios e 16 emissoras de televisão. A proporção entre esses
indicadores e a população residente é de, em média, 6,8 rádios e 10,9 canais televisivos
para cada 100 mil habitantes. O município de Goioxim não possui serviços de
radiodifusão.
Os melhores indicadores foram registrados no município de Inácio Martins, tanto para as
taxas relacionadas as emissoras de rádio quanto para as de televisão (nove emissoras de
rádio e 18 emissoras televisivas em 100 mil habitantes). Os indicadores mais baixos são
registrados no município de Guarapuava (4,4 emissoras de rádios e 7,1 emissoras de
televisão em 100 mil habitantes), conforme exibe a Tabela 5-88.
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Tabela 5-88: Taxa de Radiodifusão por 100 Mil Habitantes dos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Imediata de Guarapuava, 2020
N de
N de Emissoras Taxa de Emissoras de Taxa de Emissoras de
Emissoras de
de Televisão
Rádio por 100 Mil
Televisão Digital por
Rádio
Digital
Habitantes
100 Mil Habitantes
Candói
1
6,2
Cantagalo
1
1
7,5
7,5
Guarapuava
8
13
4,4
7,1
Inácio Martins
1
2
9,0
18,0
Total
11
16
Média
6,8
10,9
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
Município
2020

5.3.2.5.4 Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa
Em 2020 existiam na região geográfica intermediária de Ponta Grossa, um total de 34
emissoras de rádio e 51 de televisão. Na região geográfica imediata de Ponta Grossa, eram
23 emissoras de rádio e 42 de televisão. Em termos proporcionais à população residente,
eram 3,6 rádios e 6,5 canais televisivos, para cada 100 mil habitantes. Em números
absolutos na região geográfica imediata de Irati, eram 11 emissoras de rádios e nove de
televisão (o equivalente a uma taxa de sete emissoras de rádios e 5,8 de televisão para
cada 100 mil habitantes).
5.3.2.5.4.1 Região Geográfica Imediata de Irati
Entre os municípios atingidos na região geográfica imediata de Irati, apenas o município
de Irati conta com serviços de radiodifusão. No ano de 2020 existiam quatro emissoras
de rádio e emissoras de televisão. Em termos proporcionais em relação à população
municipal, equivale a 6,5 emissoras em 100 mil habitantes. O município de Fernandes
Pinheiro não possui serviços de radiodifusão em seu território.
5.3.2.5.4.2 Região Geográfica Imediata de Ponta Grossa
No conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Ponta Grossa,
existem duas emissoras de rádio e 10 emissoras de televisão. Desse total, o município de
Palmeira é responsável por abrigar as duas emissoras de rádio existentes, e oito das 10
emissoras de televisão computadas. A taxa desses valores em relação à população
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municipal em Palmeira é de 5,9 emissoras de rádio e 23,5 emissoras de televisão, para
cada 100 mil habitantes. Já o município de São João do Triunfo registrou duas emissoras
de televisão, o equivalente a 13,1 emissoras em 100 mil habitantes. O município de Porto
Amazonas não possui serviços de radiodifusão.
5.3.2.5.5 Região Geográfica Intermediária de Curitiba
Em 2020 existiam na região geográfica intermediária de Curitiba, um total de 67
emissoras de rádio e 101 de televisão. Apenas na região geográfica imediata de Curitiba
eram 56 emissoras de rádio e 67 de televisão (o equivalente a uma taxa de 1,5 rádios e
1,8 canais televisivos em 100 mil habitantes). Na região geográfica imediata de
Paranaguá, eram 11 emissoras de rádio e 34 de televisão (o equivalente a uma taxa de 3,7
rádios e 11,3 canais televisivos em 100 mil habitantes).
5.3.2.5.5.1 Região Geográfica Imediata de Curitiba
No conjunto de municípios atingidos na região geográfica imediata de Curitiba, existem
15 emissoras de rádio e 14 emissoras de televisão. Em média, a proporção entre esses
indicadores e a população residente é de 5,1 rádios e 7,8 canais televisivos, para cada 100
mil habitantes. Os melhores indicadores relacionados a quantidade de emissoras de rádio
são registrados no município de Balsa Nova (7,6 emissoras de rádio em 100 mil
habitantes), e os piores foram registrados no município de São José do Pinhais (0,9
emissoras de rádio em 100 mil habitantes).
Com relação a taxa de emissoras de televisão, os melhores indicadores foram registrados
no município da Lapa (18,6 canais televisivos em 100 mil habitantes), e os piores no
município de Araucária (0,7 canais televisivos em 100 mil habitantes), conforme mostra
a Tabela 5-89.
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Tabela 5-89: Taxa de Radiodifusão por 100 Mil Habitantes dos Municípios
Atingidos na Região Geográfica Imediata de Curitiba (2020)
N de
N de Emissoras Taxa de Emissoras Taxa de Emissoras de
Emissoras de
de Televisão
de Rádio por 100
Televisão Digital por
Rádio
Digital
Mil Habitantes
100 Mil Habitantes
Araucária
5
1
3,4
0,7
Balsa Nova
1
2
7,6
15,3
Contenda
1
5,3
Fazenda Rio Grande
1
1,0
Lapa
3
9
6,2
18,6
Mandirituba
2
1
7,3
3,7
São José dos Pinhais
3
0,9
Total
15
14
Média
5,1
7,8
Fonte: BDE-PR, Ipardes, 2020. Elaborado pela Fipe.
Município 2020

5.3.2.5.5.2 Região Geográfica Imediata de Paranaguá
Nos municípios atingidos da região geográfica imediata de Paranaguá, existem cinco
emissoras de rádios e 11 emissoras de televisão. O munícipio de Paranaguá é responsável
por abrigar o total de emissoras de rádio (com uma taxa equivalente de 3,2 rádios em 100
mil habitantes). Com relação a mídia televisiva, do total de 11 emissoras de televisão, 10
correspondem ao município de Paranaguá. A proporção desse valor em relação a
população municipal é de 6,4 emissoras de televisão, em 100 mil habitantes. O município
de Morretes, por sua vez, conta com uma emissora de rádio (o equivalente a 6,1 emissoras
em 100 mil habitantes) e não possui emissoras de televisão em seu território.
5.3.3

Dinâmica Econômica

Neste capítulo são apresentadas as principais informações econômicas das regiões
afetadas pela Nova Ferroeste. De início serão apresentadas as informações para as regiões
geográficas intermediárias afetadas de modo agregado, apenas para que seja possível ter
uma visão geral da economia local. Em seguida serão exibidas as informações
aglomeradas a níveis menores, de maneira que se possa entender com maior profundidade
a dinâmica econômica das localidades impactadas.
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O PIB das cinco regiões geográficas intermediárias afetadas pelo empreendimento
(Cascavel, Curitiba, Dourados, Guarapuava e Ponta Grossa) soma 348,5 bilhões de reais,
pouco menos que 5% do PIB brasileiro (dados de 2018). Considerando somente o PIB
dos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná, descobre-se que essas regiões geográficas
intermediárias são responsáveis por 63,7% da produção dessas unidades federativas.
Dentre as regiões geográficas intermediárias impactadas, a de maior PIB é a de Curitiba,
com 180,5 bilhões, enquanto a de menor PIB é a de Guarapuava, com 12,9 bilhões.
Com relação ao PIB per capita, somente a região de Guarapuava tem um valor menor que
a média nacional, que é de 33.594 reais. O maior PIB per capita dentre as regiões
analisadas é o de Curitiba, que chega a 44.180 reais. O PIB per capita das cinco regiões
geográficas intermediárias consideradas é de 41.499 reais (Tabela 5-90).
Analisando-se o Valor Agregado Bruto (VAB) quebrado por setores para estas mesmas
regiões geográficas, constata-se que a região de Curitiba é a que mais agrega valor em
todos os setores, exceto na Agropecuária. Para este último setor, a região mais relevante
é a de Cascavel, com um VAB de 10,4 bilhões de reais. A região de Guarapuava é a que
agrega menos valor em todos os setores considerados (Tabela 5-91).
Em termos relativos, verifica-se que a região de Dourados é a que tem uma maior
preponderância da Agropecuária, que responde por quase 27% do VAB total da região, e
da Administração Pública, com 18,64%. Em contrapartida, a região de Dourados é
relativamente pouco industrializada quando comparada com as outras regiões (15,97%
do VAB Total) e o setor de Comércio e Serviços também é menor do que nas demais
regiões (38,41% do VAB Total). A região de Curitiba é a que tem um setor de Comércio
e Serviços mais representativos (59,17% do VAB Total), no entanto a Agropecuária é
bem pouco relevante para a economia local (apenas 2,54% do VAB Total). Já a região de
Ponta Grossa é a mais industrializada relativamente (31,81% do VAB Total), porém, a
Administração Pública é menor do que nas demais regiões (12,53% do VAB Total)
(Tabela 5-92).
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Tabela 5-90: PIB e PIB Per Capita das Regiões Geográficas Intermediárias (2018)
Região Geográfica
Intermediária

pib (em Mil Reais)

Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa
Total

82.801.435
180.499.576
33.467.628
12.931.429
38.824.993
348.525.061

pib da Região/pib do
Brasil (%)

População

1,18%
2.036.639
2,58%
4.085.558
0,48%
877.242
0,18%
426.014
0,55%
972.921
4,98%
8.398.374
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

pib Per Capita da
Região
40.655,92
44.179,91
38.150,96
30.354,47
39.905,60
41.499,11

pib Per Capita da
Região/pib Per Capita
Brasil
1,21
1,32
1,14
0,90
1,19
1,24

Tabela 5-91: Valor Agregado Bruto (VAB) das Regiões Geográficas Intermediárias por Setores (2018)
Região Geográfica
Intermediária
Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa
Total
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vab Total (em Mil
Reais)
75.534.205
148.095.009
30.060.253
11.818.665
34.708.649
300.216.781

vab Agropecuária (em
vab Indústria (em Mil
Mil Reais)
Reais)
10.431.313
21.514.898
3.760.277
37.731.460
8.107.319
4.801.995
2.223.175
2.649.682
5.686.116
11.041.547
30.208.200
77.739.582
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

vab Comércio e Serviços
(em Mil Reais)
33.753.530
87.630.406
11.547.491
4.994.595
13.632.529
151.558.551

vab Administração
Pública (em Mil Reais)
9.834.444
18.972.861
5.603.451
1.951.212
4.348.462
40.710.430
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Tabela 5-92: Valor Agregado Bruto (VAB) Relativo por Setores das Regiões Geográficas Intermediárias (2018)
Região Geográfica
Intermediária
Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa
Média Ponderada
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vab Agropecuária/Vab Total
vab Comércio e
vab Indústria/Vab Total (%)
(%)
Serviços/Vab Total (%)
13,81%
28,48%
44,69%
2,54%
25,48%
59,17%
26,97%
15,97%
38,41%
18,81%
22,42%
42,26%
16,38%
31,81%
39,28%
10,06%
25,89%
50,48%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

vab Administração
Pública/vab Total (%)
13,02%
12,81%
18,64%
16,51%
12,53%
13,56%
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5.3.3.1 Dinâmica Econômica na Região Geográfica Intermediária de Dourados
O PIB da região geográfica intermediária de Dourados é 33,5 bilhões de reais (dados de
2018), sendo que em termos per capita, isso corresponde a 38.151 reais, ou 14% a mais
que a média brasileira. Setorialmente, o VAB da região se divide da seguinte forma:
26,97% da Agropecuária, 15,97% da Indústria, 38,41% de Comércio e Serviços e 18,64%
da Administração Pública (Gráfico 5-71).
Gráfico 5-71: VAB da Região Geográfica Intermediária de Dourados por Setores
(2018)
18,64%

38,41%

26,97%

15,97%

VAB Agropecuária/VAB Total (%)
VAB Indústria/VAB Total (%)
VAB Comércio e Serviços/VAB Total (%)
VAB Administração Pública/VAB Total (%)
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O empreendimento afetará três das cinco regiões geográficas imediatas da região
geográfica intermediária de Dourados (Amambai, Dourados e Naviraí: Mundo Novo).
Essas regiões geográficas imediatas combinadas, concentram 73% do PIB da região
geográfica intermediária (Gráfico 5-72).
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Gráfico 5-72: PIB da Região Geográfica Intermediária de Dourados por Regiões
Geográficas Imediatas (2018)
11,98%

5,61%
15,25%

11,87%
55,29%

Amambai

Nova Andradina

Dourados

Naviraí - Mundo Novo

Ponta Porã

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.1.1

Estrutura Produtiva e de Serviços da Região Geográfica Intermediária
de Dourados

De acordo com os dados de 2010, a região geográfica intermediária de Dourados tinha
uma população economicamente ativa de 382.625 pessoas, sendo que essa população se
distribuía entre as regiões geográficas imediatas da seguinte forma: 8,67% na RGI de
Amambai, 50,07% na RGI de Dourados, 14,77% na RGI de Naviraí: Mundo Novo,
14,22% na RGI de Nova Andradina e 12,27% na RGI de Ponta Porã. Cerca de 73,5% da
população economicamente ativa da região geográfica intermediária residia em regiões
geográficas imediatas, que serão diretamente atingidas pela Nova Ferroeste (Gráfico
5-72).
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Gráfico 5-73: População Economicamente Ativa (PEA) da Região Geográfica
intermediária de Dourados por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
8,67%

14,77%

14,22%

12,27%
50,07%

Amambaí

Nova Andradina

Dourados

Naviraí - Mundo Novo

Ponta Porã

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Abaixo, pode-se verificar como essa PEA se distribuía entre as diferentes regiões
geográficas imediatas em termos absolutos, também consta uma estimativa da PEA para
2020. Como pode-se ver, estima-se que a PEA da região geográfica intermediária como
um todo, estivesse em cerca de 402 mil pessoas em 2020, um crescimento de quase 5%
quando comparado a 2010. No entanto, esse crescimento se deu de maneira heterogênea,
com as regiões geográficas imediatas de Nova Andradina e Amambai crescendo menos
de 2%, e a região geográfica imediata de Ponta Porã crescendo pouco mais de 9% (Tabela
5-93).
Tabela 5-93: População Economicamente Ativa (PEA) Observada e Estimada para
a Região Geográfica Intermediária de Dourados por Regiões Geográficas
Imediatas (2010 e 2020)
pea Estimada
Variação 2010(2020)
2020 (%)
Dourados
191.582
202.288
5,59%
Naviraí: Mundo Novo
56.529
58.992
4,36%
Nova Andradina
54.407
55.360
1,75%
Ponta Porã
46.944
51.198
9,06%
Amambai
33.163
33.759
1,80%
Total
382.625
401.597
4,96%
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020. Elaborado
pela Fipe.
Região Geográfica Imediata
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Quando considerados somente os municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, verifica-se que a PEA desse universo era de pouco menos de 180.000 pessoas
em 2010 e, de acordo com a estimativa, foi a pouco mais de 190 mil pessoas em 2020.
Um crescimento de 5,7%, um pouco acima da média da região geográfica intermediária
como um todo (Tabela 5-94).
Tabela 5-94: População Economicamente Ativa (PEA) Observada e Estimada Para
Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Dourados (2010 e 2020)
PEA Estimado
(2020)
Amambai
Amambai
15.845
16.548
Subtotal
15.845
16.548
Dourados
Dourados
101.905
106.753
Dourados
Maracaju
18.949
22.155
Dourados
Caarapó
12.348
13.352
Dourados
Itaporã
9.452
10.381
Subtotal
142.654
152.641
Naviraí: Mundo Novo
Mundo Novo
8.647
8.536
Naviraí: Mundo Novo
Iguatemi
6.924
6.857
Naviraí: Mundo Novo
Eldorado
5.893
5.691
Subtotal
21.464
21.084
Total
179.963
190.272
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020. Elaborado
pela Fipe.
Região Geográfica Imediata

Município

PEA (2010)

Com relação à taxa de desocupação, a média da região geográfica intermediária em 2010
era de 5,8%, abaixo da média estadual de 6,22%. Somente a região geográfica imediata
de Naviraí: Mundo Novo tinha uma taxa de desocupação média acima da média estadual,
ficando 7,68% (Gráfico 5-72).
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Gráfico 5-74: Taxa de Desocupação da Região Geográfica Intermediária de
Dourados por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
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Média do Mato Grosso do Sul

Média da RGInt Dourados
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O valor agregado bruto (VAB) das regiões geográficas imediatas que fazem parte da
região geográfica intermediária de Dourados, se divide entre os diferentes setores como
demonstrado abaixo. A região geográfica imediata de Amambai é a que tem maior
participação no VAB Total da Administração Pública, com 32,76%, porém, a Indústria
tem o menor peso quando comparadas com as demais regiões (7,34%). A região de Nova
Andradina é a que tem maior participação da Indústria (24,71%), porém, menor
participação de Comércio e Serviços (29,57%) e da Administração Pública (16,09%). A
região de Naviraí: Mundo Novo tem o menor peso da Agropecuária (25,02%). Por fim,
os maiores pesos relativos da Agropecuária e de Comércio e Serviços ficam,
respectivamente, nas regiões de Ponta Porã e Dourados (Tabela 5-95).
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Tabela 5-95: Valor Agregado Bruto (VAB) Relativo por Setores da Região
Geográfica Intermediária de Dourados por Regiões Geográficas Imediatas (2018)
Região
Geográfica
Imediata

VAB
Agropecuária
(% do Total)

VAB Indústria
(% do Total)

VAB Comércio e
Serviços (% do
Total)

Amambai
Nova Andradina
Ponta Porã
Dourados
Naviraí: Mundo
Novo
Média Ponderada

29,64%
29,63%
33,02%
25,06%

7,34%
24,71%
10,57%
15,43%

30,26%
29,57%
37,01%
42,82%

VAB
Administração
Pública
(% do Total)
32,76%
16,09%
19,40%
16,70%

25,02%

16,72%

35,02%

23,24%

26,97%
15,97%
38,41%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

18,64%

Quando considerados somente os municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, percebe-se que esses municípios têm, na média, uma menor dependência da
Agropecuária e um maior peso relativo de Comércio e Serviços no seu VAB Total.
Percebe-se que o município de Dourados é o que tem um maior peso relativo de Comércio
e Serviços (56,83%), e um menor peso relativo da Agropecuária (8,92%). O município
de Maracaju, por sua vez, tem uma maior participação da Agropecuária (38,74%) e uma
menor participação da Administração Pública (11,67%). Iguatemi tem a maior
participação da Administração Pública (27,46%) e a menor participação de Comércio e
Serviços (29,11%). Por fim, os municípios com maior e menor participação da Indústria
são, respectivamente, Caarapó e Itaporã (Tabela 5-96).
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Tabela 5-96: Valor Agregado Bruto (VAB) Relativo por Setores dos Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova
Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Dourados (2018)
Região Geográfica
Imediata
Amambai
Média Ponderada
Dourados
Dourados
Dourados
Dourados
Média Ponderada
Naviraí: Mundo Novo
Naviraí: Mundo Novo
Naviraí: Mundo Novo
Média Ponderada
Média Ponderada Total
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Município
Amambai
Dourados
Maracaju
Caarapó
Itaporã
Mundo Novo
Iguatemi
Eldorado

VAB Agropecuária (% do VAB Indústria (%
Total)
do Total)
30,00%
9,06%
30,00%
9,06%
8,92%
15,39%
38,74%
10,91%
30,47%
23,52%
35,98%
8,90%
19,23%
14,90%
10,67%
19,44%
31,62%
11,81%
30,09%
16,10%
23,15%
15,99%
20,27%
14,60%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

VAB Comércio e Serviços
(% Do Total)
34,88%
34,88%
56,83%
38,68%
31,06%
35,74%
48,93%
43,90%
29,11%
30,71%
35,24%
46,88%

VAB Administração
Pública (% do Total)
26,07%
26,07%
18,86%
11,67%
14,94%
19,38%
16,93%
25,99%
27,46%
23,11%
25,62%
18,25%
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Quando analisado o grau de informalidade médio da região geográfica intermediária de
Dourados, percebe-se que a região tem maior prevalência da informalidade quando
comparada com a média do estado do Mato Grosso do Sul. Enquanto no Mato Grosso do
Sul, apenas 52,49% dos empregos eram informais em 2010, na região geográfica
intermediária de Dourados esse número era de 60,92%. A região geográfica imediata com
maior grau de informalidade era, em 2010, a região de Amambai, com 74,51% dos
empregos sendo informais. Já a região geográfica imediata com menor informalidade era
a de Dourados, com 55,05% dos empregos sendo informais (Gráfico 5-72).
Gráfico 5-75: Taxa de Informalidade da Região Geográfica Intermediária de
Dourados por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
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Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quando considerados somente os municípios a serem diretamente atingidos pelo
empreendimento, percebe-se que a taxa de informalidade média cai quando comparada a
região geográfica intermediária como um todo. O município com menor taxa de
informalidade neste recorte é o de Dourados, com 50,44% dos seus empregos sendo
informais, e o município com a maior taxa de informalidade é o de Itaporã, com 76,45%
(Tabela 5-97).

CI 5477

216

Tabela 5-97: Taxa de Informalidade para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos Pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Dourados
(2010)
Região Geográfica Imediata
Município
Amambai
Amambai
Média Ponderada
Dourados
Dourados
Dourados
Maracaju
Dourados
Caarapó
Dourados
Itaporã
Média Ponderada
Naviraí: Mundo Novo
Mundo Novo
Naviraí: Mundo Novo
Iguatemi
Naviraí: Mundo Novo
Eldorado
Média Ponderada
Média Ponderada Total
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Taxa de Informalidade
70,30%
70,30%
50,44%
52,72%
53,82%
76,45%
52,71%
68,99%
70,69%
73,97%
70,90%
56,37%

Abaixo, podemos ver como os municípios a serem diretamente atingidos pelo
empreendimento se situam em um ranking de atratividade para diferentes atividades
econômicas. O município de Dourados se destaca, apresentando a maior atratividade para
todas as atividades listadas, com os municípios de Amambai e Mundo Novo (centros de
regiões geográficas imediatas) vindo a seguir. O município de Maracaju também se
destaca na atratividade na saúde de alta complexidade, ensino superior e atividades
culturais. Já o município de Eldorado se destaca em saúde de baixa, média e alta
complexidade, ensino superior e transporte público (Gráfico 5-72).
Verificando-se esta mesma atratividade para atividades econômicas ligadas a
Agropecuária, novamente o município de Dourados se destaca, desta vez seguido de perto
pelo município de Maracaju. Os municípios de Amambai e Caarapó vêm a seguir. Por
fim, o município de Itaporã apresenta a menor atratividade para todas as atividades
listadas (Gráfico 5-72).
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Gráfico 5-76: Atratividade Econômica dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Dourados
(2018)
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Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Gráfico 5-77: Atratividade da Agropecuaria dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Dourados
(2018)
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Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.
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5.3.3.1.2

Vetores de Crescimento Econômico

Verificando-se as variações nas participações dos diferentes setores no Valor Agregado
Bruto (VAB) total entre 2002 e 2018, percebe-se que houve uma perda de importância
relativa da Agropecuária em prol, principalmente, da Indústria de lá para cá. No entanto,
esse aumento da importância da Indústria foi concentrado nas regiões geográficas
imediatas de Nova Andradina e Dourados. Assim, não se verificando diferenças
significativas nas outras regiões geográficas imediatas, e ainda ocorrendo até uma
pequena redução do peso da Indústria na RGI de Ponta Porã. Chama a atenção também a
expressiva redução do peso da Administração Pública na RGI de Nova Andradina, desde
então (Tabela 5-98).
Quando se leva em consideração somente os municípios atingidos diretamente pela Nova
Ferroeste, percebe-se uma tendência um pouco mais acentuada de perda de importância
da Agropecuária. No entanto, dentro desse recorte, essa perda de peso foi
contrabalanceada por um aumento mais expressivo de Comércio e Serviços, não da
Indústria. Puxaram esse aumento relativo de Comércio e Serviços principalmente os
municípios da região geográfica imediata de Dourados, com a exceção de Caarapó.
Chama a atenção também a expressiva redução do peso da Administração Pública no
município de Mundo Novo, compensada por um aumento da importância da Indústria,
principalmente.
A Tabela 5-99 exibe dados da mudança na participação dos setores no VAB dos
municípios a serem diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, na região geográfica
intermediária de Dourados, no período entre 2002 e 2018.
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Tabela 5-98: Mudança na Participação dos Setores na Região Geográfica Intermediária de Dourados por Regiões Geográficas
Imediatas (2002-2018)
Região Geográfica Imediata
Amambai
Nova Andradina

-4,14%

13,17%

-2,14%

-6,89%

Ponta Porã

-4,06%

-1,71%

4,28%

1,48%

Dourados

-4,44%

3,17%

0,91%

0,35%

Naviraí: Mundo Novo

-5,39%

0,27%

4,15%

0,96%

0,97%

-0,34%

Média Ponderada
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Mudança Na Participação
Indústria no vab Total
Comércio e Serviços no
(%)
vab Total (%)
0,36%
-1,32%

Agropecuária no vab Total
(%)
-2,40%

-4,25%
3,62%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Administração Pública no
vab Total (%)
3,36%
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Tabela 5-99: Mudança na Participação dos Setores Nos Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Dourados (2002-2018)
Mudança na Participação
Região Geográfica
Imediata

Município

Amambai

Amambai

Média Ponderada

Agropecuária no VAB Total
(%)

Indústria no VAB
Total (%)

Comércio e Serviços no
VAB Total (%)

Administração Pública no
VAB Total (%)

-0,21%

-0,48%

-2,46%

3,15%

-0,21%

-0,48%

-2,46%

3,15%

Dourados

Dourados

-4,58%

-0,73%

4,25%

1,05%

Dourados

Maracaju

-7,98%

0,77%

5,52%

1,69%

Dourados

Caarapó

-15,65%

15,00%

0,51%

0,14%

Dourados

Itaporã

-10,13%

-2,22%

9,43%

2,91%

-6,00%

0,99%

3,99%

1,02%

Média Ponderada
Naviraí: Mundo Novo

Mundo Novo

-0,97%

13,23%

-2,85%

-9,41%

Naviraí: Mundo Novo

Iguatemi

-1,32%

-10,14%

5,64%

5,81%

Naviraí: Mundo Novo

Eldorado

-0,72%

-1,09%

1,23%

0,57%

-2,56%

0,35%

2,76%

-0,55%

3,55%

0,96%

Média Ponderada
Média Ponderada Tota
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-5,37%
0,86%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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5.3.3.1.3

Potencial Turístico

Observando a proporção de estabelecimentos e empregos em atividades características do
turismo na região geográfica intermediária de Dourados, percebe-se que a região é
relativamente menos turística que o estado do Mato Grosso do Sul como um todo, tanto
em número de estabelecimentos (8,09% contra 9,66%), quanto em número de empregos
(2,83% contra 3,75%). A região geográfica imediata relativamente mais turística é a de
Ponta Porã, com 9,93% dos estabelecimentos e 3,5% dos empregos em atividades
características do turismo. Em termos de estabelecimentos, a região de Nova Andradina
se aproxima da média de Ponta Porã, com 9,85% em atividades características do turismo.
A região menos turística, contudo, é a de Amambai com apenas 5,33% dos
estabelecimentos e 1,66% dos empregos em atividades características do turismo (Tabela
5-100).
Tabela 5-100: Importância do Turismo na Região Geográfica Intermediária de
Dourados por Regiões Geográficas Imediatas (2019)
Região Geográfica Imediata
Amambai
Nova Andradina
Ponta Porã
Dourados
Naviraí: Mundo Novo
Média Ponderada

Estabelecimentos em Atividades
Características do Turismo (%)
5,33%
9,85%
9,93%
7,61%
8,40%
5,33%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

Empregos em Atividades
Características do Turismo
(%)
1,66%
2,78%
3,50%
2,92%
2,56%
2,83%

Considerando-se somente os municípios a serem diretamente afetados pelo
empreendimento, percebe-se uma maior importância do turismo dentro deste recorte,
ainda que de maneira não tão expressiva. O município de Mundo Novo chama a atenção
em particular, com 10,89% de seus estabelecimentos e 4,71% de seus empregos em
atividades características do turismo (Tabela 5-101).
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Tabela 5-101: Importância do Turismo nos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Dourados
(2019)
Região Geográfica
Imediata

Município

Estabelecimentos em
Atividades Características
do Turismo (%)

Empregos em Atividades
Características do
Turismo (%)

Amambai

Amambai

5,08%

2,28%

5,08%
8,72%
5,80%
7,14%
2,98%
7,74%
10,89%
6,45%
5,65%

2,28%
3,46%
2,40%
1,43%
1,34%
3,10%
4,71%
1,47%
2,75%

Média Ponderada
Dourados
Dourados
Dourados
Dourados
Média Ponderada
Naviraí: Mundo Novo
Naviraí: Mundo Novo
Naviraí: Mundo Novo
Média Ponderada
Média Ponderada Total

Dourados
Maracaju
Caarapó
Itaporã
Mundo Novo
Iguatemi
Eldorado

7,79%
7,49%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

3,02%
3,04%

No caso do município de Mundo Novo, foi feita uma análise qualitativa adicional, para
verificar por quais motivos o número de estabelecimentos e empregos em atividades
características do turismo está acima dos demais municípios da região.
No site da Prefeitura Municipal de Mundo Novo, constata-se que não há uma secretaria
específica para o turismo. Dentre os pontos turísticos do município em destaque na
internet, encontra-se uma pequena praia na beira da represa de Itaipu conhecida como
Prainha do Cascalho, um museu municipal e o próprio rio Paraná. É provável que o
turismo na região se dê em função da proximidade com o Paraguai, uma vez que Mundo
Novo se situa na divisa. Do lado paraguaio da fronteira encontra-se o município de Salto
del Guairá, uma cidade conhecida por atrair turistas buscando realizar compras.
5.3.3.2 Dinâmica Econômica na Região Geográfica Intermediária de Cascavel
A região geográfica intermediária de Cascavel tem um PIB de 82,8 bilhões de reais, o que
representa 1,18% do PIB do Brasil. Em termos per capita, o PIB da região é de 40.656
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reais, o que é cerca de 20% maior que o PIB per capita brasileiro1. Com relação à divisão
setorial desse PIB, o VAB da região divide-se em 13,81% para o setor Agropecuário,
28,48% para a Indústria, 44,69% em Comércio e Serviços e 13,02% na Administração
Pública (Gráfico 5-78).
Gráfico 5-78: VAB da Região Geográfica Intermediária de Cascavel por Setores
Econômicos (2018)

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O empreendimento afetará diretamente cinco das regiões geográficas imediatas, inseridas
na região geográfica intermediária de Cascavel (Cascavel, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do
Sul-Quedas do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo). As regiões geográficas
imediatas de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco não serão diretamente
afetadas. As regiões geográficas imediatas afetadas pelo empreendimento correspondem
conjuntamente a 72,2% do PIB da região geográfica intermediária de Cascavel. O Gráfico
5-79 exibe os dados das regiões geográficas imediatas diretamente afetadas, as quais estão
em negrito.

1

Todos os dados aqui citados são de 2018, em valores correntes daquele ano.
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Gráfico 5-79: PIB da Região Geográfica Intermediária de Cascavel por Regiões
Geográficas Imediatas (2018)

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.2.1

Estrutura Produtiva e de Serviços da Região Geográfica Intermediária
de Cascavel

Em 2010, que é o último ano com dados oficiais disponíveis, a população
economicamente ativa (PEA) da região geográfica intermediária de Cascavel era de
1.059.705 pessoas. Dentro dessa população, 95,6% dela estava ocupada e 4,4%
desocupada. Assumindo-se que o crescimento da população economicamente ativa
seguiu a mesma tendência observada pela Pnad Contínua para o estado do Paraná, e
ajustando esses dados ao aumento populacional estimado pelo Ibge, foi avaliado que a
PEA da região geográfica intermediária deveria ser de cerca de 1.090.000 pessoas no
segundo trimestre de 2020. No Gráfico 5-80 é possível observar como essa população
economicamente ativa se distribuía entre as regiões geográficas imediatas, que fazem
parte da região geográfica intermediária de Cascavel. Cerca de 69% da população
economicamente ativa da região geográfica intermediária, estava localizada em regiões
geográficas imediatas afetadas diretamente pela ferrovia em 2010. O Gráfico 5-80 exibe
em negrito os dados das regiões geográficas imediatas diretamente impactadas pelo
empreendimento.
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Gráfico 5-80: PEA da Região Geográfica Intermediária de Cascavel por Regiões
Geográficas Imediatas (2010)

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Na Tabela 5-102, pode-se verificar como estava distribuída a população economicamente
ativa da região em 2010, e uma estimativa para 2020. De uma PEA de aproximadamente
1.060.000 pessoas em 2010, 265 mil estavam na região geográfica imediata de Cascavel,
196 mil na região geográfica imediata de Foz do Iguaçu e 171 mil na região geográfica
imediata de Toledo. Todas essas três regiões geográficas imediatas serão afetadas
diretamente pela ferrovia. De acordo com a estimativa realizada com base na população
estimada pelo Ibge e em dados da Pnad Contínua, em 2020 havia uma PEA de
aproximadamente 1.090.000 pessoas, com as três regiões geográficas imediatas
supracitadas ainda respondendo pela maior parte desse contingente. No entanto, vale
notar que essa estimativa é bastante preliminar, apenas tendo sido realizada em função de
as informações de 2010 estarem consideravelmente defasadas.
Considerando-se somente os municípios a serem diretamente afetados da região
geográfica intermediária em análise, constata-se que estes municípios agrupavam 65,1%
da PEA total da região em 2010 (pouco menos de 690.000 pessoas). De acordo com a
estimativa realizada, esse mesmo número passou para 67,3% em 2020 (cerca de 735.000
pessoas). As cidades com as maiores PEAs dentre os municípios a serem diretamente
afetados são Cascavel e Toledo (Tabela 5-103).
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Tabela 5-102: PEA Observada e Estimada para a Região Geográfica
Intermediária de Cascavel por Regiões Geográficas Imediatas (2010 e 2020)
Região Geográfica Imediata

pea (2010)

pea Estimada
(2020)

Variação
2010-2020 (%)

Cascavel
Foz do Iguaçu
Toledo
Francisco Beltrão
Pato Branco
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Dois Vizinhos
Marechal Cândido Rondon

265.053
196.360
171.138
151.237
131.777
55.724
45.178
43.238

280.115
195.316
181.270
153.370
135.234
54.865
46.531
46.876

5,68%
-0,53%
5,92%
1,41%
2,62%
-1,54%
3,00%
8,41%

Total
1.059.705
1.093.576
3,20%
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Tabela 5-103: PEA Observada e Estimada para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Cascavel
(2010 e 2020)
Região Geográfica
Imediata

Município

PEA (2010)

PEA Estimado
(2020)

Cascavel

Cascavel

161.365

179.294

Cascavel

Matelândia

9.008

9.707

Cascavel

Guaraniaçu

8.410

6.742

Cascavel

Céu Azul

6.568

6.733

Cascavel

Catanduvas

5.500

5.245

Cascavel

Santa Tereza do Oeste

5.145

4.811

Cascavel

Vera Cruz do Oeste

4.314

3.889

Cascavel

Ibema

3.193

3.208

Cascavel

Campo Bonito

2.388

1.951

Subtotal

-

205.891

221.581

Foz do Iguaçu

Medianeira

24.774

26.403

Foz do Iguaçu

São Miguel do Iguaçu

13.370

13.691

Foz do Iguaçu

S. Terezinha de Itaipu

10.842

11.797

48.986

51.890

Laranjeiras do Sul

15.451

15.439

Nova Laranjeiras

5.795

5.676

Marquinho

3.004

2.505

24.250

23.620

Subtotal
Laranjeiras do Sul: Quedas
do Iguaçu
Laranjeiras do Sul: Quedas
do Iguaçu
Laranjeiras do Sul: Quedas
do Iguaçu
Subtotal
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Região Geográfica
Imediata

Município

PEA (2010)

PEA Estimado
(2020)

Marechal Cândido Rondon

Nova Santa Rosa

4.959

5.143

Subtotal

-

4.959

5.143

Toledo

Toledo

70.248

80.364

Toledo

Assis Chateaubriand

17.240

16.654

Toledo

Guaíra

16.026

16.637

Toledo

Terra Roxa

9.866

9.870

Toledo

Tupãssi

4.491

4.358

Toledo

Maripá

3.590

3.374

Subtotal

-

121.461

131.256

Total
689.633
735.725
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Com relação à taxa de desocupação da população, em 2010 era de 4,41% para a região
geográfica intermediária de Cascavel inteira, com a menor taxa sendo observada na região
geográfica imediata de Francisco Beltrão (3,06%), e a maior taxa na região geográfica
imediata de Foz do Iguaçu (6,38%). Apenas a região geográfica imediata de Foz do
Iguaçu tinha uma taxa de desocupação maior que a média do Paraná (5,01%) (Gráfico
5-81).
Gráfico 5-81: Taxa de Desocupação da Região Geográfica Intermediária de
Cascavel por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

6,38%
4,56%

4,34%
3,06%

Taxa de Desocupação

3,85%

Média do Paraná

3,56%

3,74%

3,13%

Média da RGInt Cascavel

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Com relação à divisão da produção entre setores, a região geográfica intermediária de
Cascavel tem o seu VAB distribuído da seguinte forma: 13,81% da Agropecuária, 28,48%
da Indústria, 44,69% de Comércio e Serviços e 13,02% da Administração Pública.
Quando analisadas as regiões geográficas imediatas separadamente, constata-se que a
região de Foz do Iguaçu destaca-se por ter a maior participação relativa da Indústria
(46,95% do VAB Total), no entanto a Agropecuária e Administração Pública da região
são as que menos adicionam valor à economia quando comparadas com as outras RGIs
(4,23% e 10,92%, respectivamente). Já a região de Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
tem a maior participação da Administração Pública (17,91%) e a menor de Comércio e
Serviços (31,61%). A região geográfica imediata de Cascavel é a que tem um maior VAB
relativo de Comércio e Serviços (51,84%), enquanto a região de Dois Vizinhos é a que
tem uma maior importância da Agropecuária (23,47%). Por fim, a região de Francisco
Beltrão é a relativamente menos industrializada, com o VAB desse setor correspondendo
a apenas 16,33% do VAB Total (Tabela 5-104).
Considerando somente os municípios a serem diretamente afetados pela Nova Ferroeste,
a média da participação dos diferentes setores no VAB é a seguinte: 13,26% na
Agropecuária, 18,8% na Indústria, 54,15% em Comércio e Serviços e 13,79% na
Administração Pública. O município com a menor participação da Agropecuária é
Cascavel (5,59%), enquanto o município com a maior participação da Agropecuária é
Campo Bonito (61,74%). Campo Bonito também é o município com menores
participações da Indústria (3,61%) e do Comércio e Serviços (21,11%). Já Matelândia
(38,72%) e Cascavel (65,18%) são os municípios com maior peso da Indústria e do
Comércio e Serviços, respectivamente. Por fim, Céu Azul é a cidade com menor peso da
Administração Pública (9,94%), enquanto Marquinho é a que tem maior participação
(30,52%) (Tabela 5-105).
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Tabela 5-104: VAB Relativo por Setores da Região Geográfica Intermediária de Cascavel Dividido por Regiões Geográficas
Imediatas (2018)
Região Geográfica Imediata
Cascavel
Foz do Iguaçu
Toledo
Francisco Beltrão
Pato Branco
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Dois Vizinhos
Marechal Cândido Rondon
Média Ponderada
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VAB Agropecuária (% do
VAB Indústria (% Do
Total)
Total)
13,49%
21,50%
4,23%
46,95%
17,95%
21,70%
19,69%
16,33%
15,91%
30,74%
21,71%
28,76%
23,47%
18,61%
17,16%
21,70%
13,81%
28,48%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

VAB Comércio e
Serviços (% do Total)
51,84%
37,89%
47,68%
47,50%
41,27%
31,61%
42,59%
47,10%
44,69%

VAB Administração
Pública (% do Total)
13,16%
10,92%
12,66%
16,49%
12,08%
17,91%
15,33%
14,03%
13,02%
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Tabela 5-105: VAB Relativo por Setores dos Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Cascavel (2018)
Região Geográfica Imediata

Município

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Média Ponderada
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Média Ponderada
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul
Média Ponderada
Marechal Cândido Rondon
Média Ponderada
Toledo
Toledo
Toledo

Cascavel
Matelândia
Céu Azul
Santa Tereza do Oeste
Guaraniaçu
Catanduvas
Vera Cruz do Oeste
Campo Bonito
Ibema
Medianeira
São Miguel do Iguaçu
Santa Terezinha de Itaipu
Laranjeiras do Sul
Nova Laranjeiras
Marquinho
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Nova Santa Rosa
Toledo
Assis Chateaubriand
Guaíra

VAB Agropecuária
(% do Total)
5,59%
15,66%
28,35%
22,75%
31,99%
44,14%
44,29%
61,74%
28,14%
10,55%
6,67%
25,88%
12,98%
13,32%
13,91%
39,53%
42,47%
21,32%
33,51%
33,51%
8,96%
28,66%
15,62%

VAB Indústria (% do
Total)
15,93%
38,72%
28,31%
28,10%
7,33%
5,88%
4,23%
3,61%
21,91%
17,43%
27,77%
9,63%
10,91%
19,83%
12,38%
4,75%
3,29%
10,12%
8,63%
8,63%
28,89%
7,61%
10,00%

VAB Comércio e
Serviços (% do Total)
65,18%
34,53%
33,41%
33,56%
41,46%
31,94%
34,75%
21,11%
30,19%
58,57%
53,18%
48,01%
53,03%
51,63%
53,97%
28,59%
23,72%
46,46%
43,63%
43,63%
50,18%
50,25%
56,47%

VAB Administração
Pública (% do Total)
13,30%
11,09%
9,94%
15,60%
19,22%
18,04%
16,73%
13,54%
19,76%
13,45%
12,37%
16,48%
23,08%
15,23%
19,75%
27,13%
30,52%
22,09%
14,23%
14,23%
11,97%
13,48%
17,91%
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Região Geográfica Imediata

Município

Toledo
Toledo
Toledo
Média Ponderada
Média Ponderada Total

Terra Roxa
Maripá
Tupãssi
-
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VAB Agropecuária
VAB Indústria (% do
(% do Total)
Total)
33,66%
11,97%
37,45%
16,69%
35,56%
6,72%
15,89%
21,87%
13,26%
18,80%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

VAB Comércio e
Serviços (% do Total)
40,95%
34,88%
43,78%
49,36%
54,15%

VAB Administração
Pública (% do Total)
13,42%
10,98%
13,94%
12,88%
13,79%
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Considerando-se o peso da economia informal para a economia da região, percebe-se que
a taxa de informalidade (percentual de pessoas ocupadas que não estavam em empregos
formais) ficou em 58,4%, acima dos 47,56% de média do estado do Paraná. A região
geográfica imediata com maior proporção de empregos informais foi a de Laranjeiras do
Sul: Quedas do Iguaçu, com 77,25%. A com menor proporção de empregos informais foi
a de Cascavel (51,2%). Todas as regiões geográficas imediatas ficaram com taxas de
informalidade acima da média do Paraná (Gráfico 5-82).
Gráfico 5-82: Taxa de Informalidade da Região Geográfica Intermediária de
Cascavel por Regiões Geográficas Imediatas (2010)

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quando se considera somente os municípios nos quais a Nova Ferroeste gerará impactos
diretos, constata-se que a menor taxa de informalidade é em Matelândia (38,89%), na
região geográfica imediata de Cascavel. A maior taxa de informalidade, no entanto, se
encontra no município de Marquinho (90,58%), na região geográfica imediata de
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu (Tabela 5-106).
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Tabela 5-106: Taxa de Informalidade para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Cascavel
(2010)
Região Geográfica Imediata
Município
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Matelândia
Cascavel
Guaraniaçu
Cascavel
Céu Azul
Cascavel
Catanduvas
Cascavel
Santa Tereza do Oeste
Cascavel
Vera Cruz do Oeste
Cascavel
Ibema
Cascavel
Campo Bonito
Média Ponderada
Foz do Iguaçu
Medianeira
Foz do Iguaçu
São Miguel do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Santa Terezinha de Itaipu
Média Ponderada
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Nova Laranjeiras
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Marquinho
Média Ponderada
Marechal Cândido Rondon
Nova Santa Rosa
Média Ponderada
Toledo
Toledo
Toledo
Assis Chateaubriand
Toledo
Guaíra
Toledo
Terra Roxa
Toledo
Tupãssi
Toledo
Maripá
Média Ponderada
Média Ponderada Total
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.2.2

Taxa de Informalidade
43,23%
38,89%
75,02%
61,28%
81,15%
70,13%
76,60%
70,66%
81,82%
48,23%
46,18%
63,74%
72,13%
56,65%
71,19%
88,68%
90,58%
77,92%
72,10%
72,10%
41,77%
68,43%
70,35%
61,07%
77,43%
72,36%
53,13%
52,81%

Vetores de Crescimento Econômico

Para se identificar quais setores mais contribuíram para a dinâmica econômica das
regiões, a princípio verificou-se quais grandes setores mais aumentaram a sua
participação no VAB total, entre 2002 e 2018. Para a região geográfica intermediária de
Cascavel como um todo, o setor de Comércio e Serviços foi o que mais aumentou a sua
participação, com seu peso relativo aumentando 9,69 pontos percentuais. A Agropecuária
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teve um recuo em sua participação relativa de 2,74 pontos percentuais e a Indústria teve
uma diminuição de 7,48 pontos percentuais. A Administração Pública permaneceu quase
estável, com um pequeno aumento relativo. No entanto, vale notar, é de certa forma
natural que o setor de Comércio e Serviços aumente a sua importância conforme uma
economia cresce. Contudo, é difícil afirmar que esse setor foi o principal dinamizador da
economia local, uma vez que em geral esse setor depende de outros para que exista.
Levando isso em conta, parece que a economia regional foi mais fortemente influenciada
por um crescimento absoluto da Agropecuária no período do que por um crescimento da
Indústria, uma vez que a última perdeu muita importância na economia regional nos
últimos anos. Quando observados os dados por regiões geográficas imediatas, chama a
atenção em particular as quedas bastante expressivas da Indústria nas regiões de Pato
Branco e de Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu.
A Tabela 5-107 apresenta dados da mudança na participação dos setores no VAB total da
região geográfica intermediária de Cascavel, dividido por regiões geográficas
intermediárias no período entre 2002-2018.
Quando se analisa somente os municípios a serem diretamente afetados pela Nova
Ferroeste, verifica-se que a participação relativa da Indústria permaneceu praticamente
constante, com quase todo aumento do setor de Comércio e Serviços ocorrendo
simultaneamente a uma queda do setor agropecuário. Chama a atenção as quedas drásticas
na participação da Agropecuária nos municípios de Santa Tereza do Oeste e Tupãssi,
localizados nas regiões geográficas imediatas de Cascavel e Toledo, respectivamente. No
primeiro caso, essa queda foi compensada por um aumento expressivo na participação da
Indústria e de Comércio e Serviços, enquanto no segundo caso somente Comércio e
Serviços aumentou de maneira expressiva. Também chama a atenção o aumento
expressivo da Indústria no município de Matelândia e sua queda expressiva no município
de Ibema, ambos localizados na região geográfica imediata de Cascavel (Tabela 5-108).
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Tabela 5-107: Mudança na Participação dos Setores na Região Geográfica Intermediária de Cascavel por Regiões Geográficas
Intermediárias (2002-2018)
Região Geográfica
Imediata

Mudança na Participação
Comércio e Serviços no Vab
Indústria no Vab Total (%)
Total (%)
-4,07%
9,42%

Cascavel

Agropecuária no Vab
Total (%)
-5,20%

Foz do Iguaçu

-0,25%

-7,69%

7,10%

0,83%

Toledo

-8,71%

3,22%

5,83%

-0,34%

Francisco Beltrão

-7,94%

-0,62%

10,54%

-1,97%

Pato Branco
Laranjeiras do Sul:
Quedas do Iguaçu
Dois Vizinhos
Marechal Cândido
Rondon
Média Ponderada

1,03%

-15,98%

13,25%

1,70%

5,06%

-23,53%

13,48%

4,99%

-6,43%

-0,24%

7,74%

-1,07%

-7,85%

5,46%

2,89%

-0,50%

-7,48%
9,69%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

0,53%
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-2,74%

Administração Pública no Vab
Total (%)
-0,15%
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Tabela 5-108: Mudança na Participação dos Setores nos Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Cascavel (2002-2018)
Mudança na Participação
Administração
Comércio e Serviços
Pública no Vab Total
no Vab Total (%)
(%)

Região Geográfica Imediata

Município

Agropecuária no
Vab Total (%)

Indústria no Vab
Total (%)

Cascavel

Cascavel

-2,50%

-4,66%

7,48%

-0,33%

Cascavel

Matelândia

-8,74%

15,62%

-3,15%

-3,73%

Cascavel

Céu Azul

-4,23%

4,64%

-0,51%

0,09%

Cascavel

Santa Tereza do Oeste

-22,91%

18,40%

6,73%

-2,22%

Cascavel

Guaraniaçu

-8,34%

-0,60%

9,47%

-0,53%

Cascavel

Catanduvas

-1,09%

-2,08%

3,37%

-0,19%

Cascavel

Vera Cruz do Oeste

0,54%

-2,82%

3,29%

-1,02%

Cascavel

Campo Bonito

1,67%

-2,91%

3,45%

-2,21%

Cascavel

Ibema

4,92%

-15,34%

5,00%

5,41%

Média Ponderada

-

-4,27%

-2,12%

6,99%

-0,61%

Foz do Iguaçu

Medianeira

-4,10%

5,61%

0,99%

-2,50%

Foz do Iguaçu

São Miguel do Iguaçu

-4,62%

-1,57%

3,57%

2,62%

Foz do Iguaçu

Santa Terezinha de Itaipu

-9,86%

-3,51%

11,16%

2,21%

Média Ponderada

-

-6,97%

3,14%

4,19%

-0,37%

Laranjeiras do Sul

Laranjeiras do Sul

-0,10%

0,44%

2,33%

-2,67%

Laranjeiras do Sul

Nova Laranjeiras

-9,40%

-1,49%

10,82%

0,08%

Laranjeiras do Sul

Marquinho

-3,67%

-3,74%

6,38%

1,03%

Média Ponderada

-

-3,46%

-0,09%

5,58%

-2,03%

Marechal Cândido Rondon

Nova Santa Rosa

-7,07%

-4,92%

13,12%

-1,12%
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Mudança na Participação
Administração
Comércio e Serviços
Pública no Vab Total
no Vab Total (%)
(%)

Região Geográfica Imediata

Município

Agropecuária no
Vab Total (%)

Indústria no Vab
Total (%)

Média Ponderada

-

-7,07%

-4,92%

13,12%

-1,12%

Toledo

Toledo

-8,72%

0,80%

6,96%

0,95%

Toledo

Assis Chateaubriand

-8,13%

-0,20%

6,65%

1,68%

Toledo

Guaíra

-1,98%

-0,87%

4,42%

-1,57%

Toledo

Terra Roxa

-4,17%

-1,21%

4,43%

0,95%

Toledo

Maripá

-8,97%

6,68%

2,44%

-0,16%

Toledo

Tupãssi

-14,77%

-0,96%

13,45%

2,28%

Média Ponderada

-

-8,90%

1,49%

6,68%

0,72%

Média Ponderada Total

-

-6,25%
-0,26%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

6,73%

-0,22%
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Verificando-se a atratividade dos municípios da região geográfica imediata de Cascavel
para diferentes atividades econômicas, percebe-se que o Arranjo Populacional de
Cascavel (que engloba os municípios de Cascavel e Santa Tereza do Oeste), é o que tem
a maior atratividade para todas as atividades listadas. Em seguida, aparecem os
municípios de Matelândia, Guaraniaçu e Céu Azul (Gráfico 5-83).

Transporte Público

Jornais

Aeroporto

Atividades Esportivas

Atividades Culturais

Ensino Superior

Saúde de Alta
Complexidade

Saúde de Baixa e
Média Complexidade

Móveis e
Eletroeletrônicos

Vestuário e Calçados

Geral

Gráfico 5-83: Atratividade Econômica dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Cascavel (2018)

1º
1.001º
2.001º
3.001º
4.001º
5.001º
Arranjo de Cascavel

Matelândia

Céu Azul

Guaraniaçu

Catanduvas

Vera Cruz do Oeste

Campo Bonito

Ibema

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Considerando-se atividades ligadas a Agropecuária, novamente o Arranjo Populacional
de Cascavel tem uma atratividade maior para todas as atividades. O município de Ibema
tem a menor atratividade para todas as atividades listadas nessa área (Gráfico 5-84).
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Gráfico 5-84: Atratividade da Agropecuária dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Cascavel (2018)
Aquisição de
Insumos

Aquisição de
Maquinário e
Implementos

Destino da
Produção
Agropecuária

Assistência
Técnica

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º
Arranjo de Cascavel

Matelândia

Céu Azul

Guaraniaçu

Catanduvas

Vera Cruz do Oeste

Campo Bonito

Ibema

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Considerando-se os municípios a serem diretamente afetados pela Nova Ferroeste nas
regiões geográficas imediatas de Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu e
Marechal Cândido Rondon, percebe-se uma maior atratividade geral no Arranjo
Populacional de Foz do Iguaçu, que engloba os municípios de Foz do Iguaçu (não afetado
diretamente) e Santa Terezinha do Itaipu (afetado diretamente). Os municípios de
Medianeira e Laranjeiras do Sul também se destacam frente aos demais.
O Gráfico 5-85 exibe a posição dos municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste nas regiões geográficas imediatas de Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul: Quedas
do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon em um ranking de atratividade para diferentes
atividades econômicas para o ano 2018.
Considerando-se as atividades econômicas ligadas à Agropecuária, o município de
Medianeira se destaca em sua atratividade, seguido do município de Laranjeiras do Sul.
O Gráfico 5-86 exibe a posição dos municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste nas regiões geográficas imediatas de Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul: Quedas
do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, em um ranking de atratividade para diferentes
atividades econômicas ligadas a Agropecuária, no ano 2018.
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Gráfico 5-85: Atratividade Econômica dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste nas Regiões de Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e
Marechal Cândido Rondon (2018)

1º
1.001º
2.001º
3.001º
4.001º
5.001º
Medianeira
São Miguel do Iguaçu
Arranjo de Foz do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
Nova Laranjeiras
Marquinho
Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Gráfico 5-86: Atratividade da Agropecuária dos Municípios a serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste nas Regiões de Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e
Marechal Cândido Rondon (2018)
Aquisição de
Insumos

Aquisição de
Maquinário e
Implementos

Assistência
Técnica

Destino da
Produção
Agropecuária

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
Medianeira

São Miguel do Iguaçu

Arranjo de Foz do Iguaçu

Laranjeiras do Sul

Nova Laranjeiras

Marquinho

Nova Santa Rosa
Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Já na região geográfica imediata de Toledo, o Arranjo Populacional de Toledo (que
engloba os municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste) se destaca como sendo o local
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de maior atratividade para quase todas as atividades, exceto transporte público. Em
seguida, vem os municípios de Guaíra e Assis Chateaubriand. O Gráfico 5-87 apresenta
a posição dos municípios a serem diretamente atingidos pela Nova Ferroeste na região
geográfica imediata de Toledo em um ranking de atratividade para diferentes atividades
econômicas, no ano 2018.
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Gráfico 5-87: Atratividade Econômica dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Imediata de Toledo (2018)

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º
3.501º
4.001º
4.501º
5.001º
Arranjo de Toledo

Assis Chateaubriand

Guaíra

Terra Roxa

Maripá

Tupãssi

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Considerando-se a atratividade em atividades ligadas a Agropecuária, novamente o
Arranjo Populacional de Toledo se destaca, sendo a localidade mais atrativa para todas
as atividades listadas. Na sequência, vem os municípios de Assis Chateaubriand e Guaíra.
Curiosamente, os municípios de Terra Roxa, Maripá e Tupãssi ficaram nas mesmas
posições no ranking para todas as quatro atividades listadas.
O Gráfico 5-88 exibe a posição dos municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste na região geográfica imediata de Toledo em um ranking de atratividade para
diferentes atividades econômicas ligadas a Agropecuária, no ano 2018.
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Gráfico 5-88: Atratividade da Agropecuária dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na região Geográfica Imediata de Toledo (2018)
Aquisição de
Insumos

Aquisição de
Maquinário e
Implementos

Assistência
Técnica

Destino da
Produção
Agropecuária

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º
Arranjo de Toledo

Assis Chateaubriand

Guaíra

Terra Roxa

Maripá

Tupãssi

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.2.3

Potencial Turístico

Para identificar-se qual o potencial turístico das regiões, verificou-se qual a proporção de
estabelecimentos econômicos e de empregos formais nas atividades características do
turismo em cada localidade. Percebe-se que considerando a região geográfica
intermediária de Cascavel como um todo, a proporção de estabelecimentos em atividades
características do turismo é menor do que a média do Paraná (13,03%), no entanto a
proporção de empregos é maior que a média do Estado (4,11%). Contudo, vale notar que
essa maior proporção do emprego na região geográfica intermediária é devido à grande
proporção desse tipo de emprego na região geográfica imediata de Foz do Iguaçu (Tabela
5-109).
Quando levados em consideração somente os municípios a serem diretamente atingidos
pela Nova Ferroeste, percebe-se que a proporção média de estabelecimentos e de
empregos em atividades características do turismo cai. Provavelmente, tal efeito se dá em
função do município de Foz do Iguaçu, conhecido polo turístico, não fazer parte dos
municípios a serem diretamente atingidos pelo traçado previsto da Nova Ferroeste.
Chama a atenção, em particular, a maior relevância desse setor no município de Guaíra,
que tem o maior número de estabelecimentos e empregos nessas atividades como
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proporção do total do que todos os outros municípios dentro deste recorte. A Tabela 5-110
apresenta a proporção dos estabelecimentos e empregos em atividades características do
turismo, dos municípios a serem diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, na região
geográfica intermediária de Cascavel, no ano 2019.
Tabela 5-109: Importância do Turismo da Região Geográfica Intermediária de
Cascavel por Regiões Geográficas Imediatas (2019)
Estabelecimentos Em
Empregos Em Atividades
Atividades Características Características Do Turismo
Do Turismo (%)
(%)
Cascavel
10,50%
3,37%
Foz do Iguaçu
16,81%
13,45%
Toledo
10,68%
2,39%
Francisco Beltrão
10,44%
2,78%
Pato Branco
10,37%
2,47%
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
13,06%
3,12%
Dois Vizinhos
10,73%
1,45%
Marechal Cândido Rondon
10,33%
2,18%
Média Ponderada
11,71%
4,72%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.
Região Geográfica Imediata

Para os municípios de Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras e Guaíra, os
quatro municípios com maior proporção de empregos em atividades características do
turismo, foi realizada uma análise qualitativa adicional visando entender o motivo dessa
maior relevância do setor de turismo nessas cidades.
No site da prefeitura de Guaraniaçu percebe-se que o município não tem uma secretaria
específica para o Turismo. Consultando a internet acerca dos principais atrativos
turísticos do município, constam algumas cachoeiras e um museu com artefatos ligados
à Revolta Paulista de 1924, que teve batalhas ocorridas no município.
O município de Laranjeiras do Sul, tampouco tem uma secretaria exclusiva para o
Turismo. Como principais atrações turísticas mencionadas na internet, constam algumas
cachoeiras e prédios históricos que remetem ao período que o município foi a capital do
Território Federal do Iguaçu, entre 1943 e 1946.
O município de Nova Laranjeiras também não tem uma secretaria exclusiva para o
Turismo. Em pesquisa realizada na internet acerca dos principais atrativos turísticos da
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cidade, destaca-se a Reserva Indígena Rio das Cobras, a maior do Paraná, com 18.700
hectares e cerca de 3.600 pessoas.
Tabela 5-110: Importância do Turismo dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Cascavel
(2019)
Empregos Em
Estabelecimentos
Atividades
Em Atividades
Região Geográfica Imediata
Município
Características
Características
Do Turismo
Do Turismo (%)
(%)
Cascavel
Cascavel
11,42%
4,06%
Cascavel
Matelândia
7,49%
1,52%
Cascavel
Céu Azul
9,33%
3,32%
Cascavel
Guaraniaçu
8,59%
4,24%
Cascavel
Santa Tereza do Oeste
12,05%
1,04%
Cascavel
Catanduvas
6,36%
1,89%
Cascavel
Ibema
9,16%
1,23%
Cascavel
Vera Cruz do Oeste
7,58%
1,25%
Cascavel
Campo Bonito
4,17%
0,21%
Média Ponderada
10,92%
3,73%
Foz do Iguaçu
Medianeira
11,23%
1,68%
Foz do Iguaçu
São Miguel do Iguaçu
8,19%
1,83%
Foz do Iguaçu
Santa Terezinha de Itaipu
9,84%
3,60%
Média Ponderada
10,11%
1,96%
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
11,35%
5,01%
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Nova Laranjeiras
4,06%
4,50%
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Marquinho
5,71%
0,28%
Média Ponderada
9,64%
4,70%
Marechal Cândido Rondon
Nova Santa Rosa
7,27%
1,64%
Média Ponderada
7,27%
1,64%
Toledo
Toledo
11,33%
2,31%
Toledo
Assis Chateaubriand
10,87%
2,66%
Toledo
Guaíra
14,44%
7,97%
Toledo
Terra Roxa
7,26%
0,99%
Toledo
Maripá
8,42%
1,29%
Toledo
Tupãssi
6,61%
1,03%
Média Ponderada
11,12%
2,65%
Média Ponderada Total
10,79%
3,20%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

Por fim, no município de Guaíra, a secretaria de Turismo também abarca Esporte e Lazer.
O município é considerado um ponto de parada para turistas que cruzam a fronteira com
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o Paraguai para fazer compras. Guaíra está localizada na fronteira e, do outro lado do rio
Paraná, encontra-se a cidade paraguaia de Salto del Guairá. Também se destaca na cidade
o ecoturismo, devido ao próprio rio Paraná e ao Parque Nacional de Ilha Grande, que
abrange parte da área de Guaíra e de outros oito municípios.
5.3.3.3 Dinâmica Econômica na Região Geográfica Intermediária de Guarapuava
A região geográfica intermediária de Guarapuava tem um PIB de pouco menos de 13
bilhões de reais (dados de 2018). Em termos per capita, o PIB da região é de 30.354 reais,
o que dá 10% a menos que o PIB per capita do Brasil. Em termos setoriais, o VAB está
dividido entre 18,81% da Agropecuária, 22,42% da Indústria, 42,26% de Comércio e
Serviços e 16,51% da Administração Pública (Gráfico 5-89).
Gráfico 5-89: VAB da Região Geográfica Intermediária de Guarapuava por
Setores (2018)
16,51%

18,81%

42,26%

22,42%

VAB Agropecuária/VAB Total (%)
VAB Indústria/VAB Total (%)
VAB Comércio e Serviços/VAB Total (%)
VAB Administração Pública/VAB Total (%)
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Com relação a como o PIB da região se divide entre as suas regiões geográficas imediatas,
mais de 85% são produzidos na região geográfica imediata de Guarapuava, enquanto
apenas 14,52% na região geográfica imediata de Pitanga (Gráfico 5-90).
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Gráfico 5-90: PIB da Região Geográfica Intermediária de Guarapuava por
Regiões Geográficas Imediatas (2018)
14,52%

85,48%

Guarapuava

Pitanga

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.3.1

Estrutura Produtiva e de Serviços

De acordo com os dados do Censo de 2010, a população economicamente ativa da região
geográfica intermediária de Guarapuava era de pouco menos de 212 mil pessoas. Desse
total, quase 80% (78,88%) residiam na região geográfica imediata de Guarapuava
(Gráfico 5-91).
Gráfico 5-91: PEA da região Geográfica Intermediária de Guarapuava por
Regiões Geográficas Imediatas (2010)
21,12%

78,88%

Guarapuava

Pitanga

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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De acordo com estimativa realizada, essa população economicamente ativa pode ter tido
uma leve redução em termos absolutos, principalmente devido a diminuição populacional
na região geográfica imediata de Pitanga, mas também devido a tendência de diminuição
da PEA como proporção da população total, observada entre 2010 e 2020 (Tabela 5-111).
Tabela 5-111: PEA Observada e Estimada para a Região Geográfica
Intermediária de Guarapuava por Regiões Geográficas Imediatas (2010 e 2020)
PEA Estimada
Variação 2010-2010
(2020)
(%)
Guarapuava
167.090
170.775
2,21%
Pitanga
44.733
37.736
-15,64%
Total
211.823
208.511
-1,56%
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Região Geográfica Imediata

PEA (2010)

Levando-se em consideração somente os municípios a serem diretamente atingidos pela
Nova Ferroeste, estima-se um crescimento de pouco mais de 3% para a PEA entre 2010
e 2020, puxado principalmente pelo município de Guarapuava, o qual possui a maior PEA
dentre os municípios afetados na região geográfica intermediária, com uma PEA de pouco
mais de 85 mil pessoas em 2020, segundo estimativa (Tabela 5-112).
Tabela 5-112: PEA Observada e Estimada para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava (2010 e 2020)
PEA Estimada
(2020)
Guarapuava
Guarapuava
81.398
85.018
Guarapuava
Candói
6.905
7.079
Guarapuava
Cantagalo
5.957
5.866
Guarapuava
Inácio Martins
5.074
4.934
Guarapuava
Goioxim
4.286
3.855
Total
103.620
106.752
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Região Geográfica Imediata

Município

PEA (2010)

Com relação a taxa de desocupação da região geográfica intermediária de Guarapuava,
pode-se observar que a média da região como um todo ficou um pouco abaixo da média
do estado do Paraná em 2010 (4,89% contra 5,01%). No entanto, há diferenças entre as
duas regiões geográficas imediatas da região geográfica intermediária, com a região de
Pitanga tendo uma taxa de desocupação consideravelmente abaixo da média do estado, e
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a região de Guarapuava tendo uma taxa marginalmente acima da do estado (Gráfico
5-92).
Gráfico 5-92:Taxa de Desocupação da Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
6%

5,31%

5%
4%

3,29%

3%
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1%
0%
Guarapuava
Taxa de Desocupação

Pitanga
Média do Paraná

Média da RGInt Guarapuava
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Com relação à divisão setorial da economia da região geográfica intermediária de
Guarapuava, a região tem o seu VAB distribuído da seguinte forma: 18,81% da
Agropecuária, 22,42% da Indústria, 42,26% de Comércio e Serviços e 16,51% da
Administração Pública. Quando observados esses dados por região geográfica imediata,
constata-se que a região de Guarapuava tem um peso relativo maior da Indústria e de
Comércio e Serviços, enquanto a região de Pitanga tem uma maior participação da
Agropecuária e da Administração Pública (Tabela 5-113).
Quando analisados somente os municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, percebe-se que o VAB está dividido da seguinte forma: 11,9% da
Agropecuária, 18,72% da Indústria, 53,48% de Comércio e Serviços e 15,9% da
Administração Pública. Guarapuava é o município com maior peso relativo da Indústria
(20,79%) e de Comércio e Serviços (57,64%), porém, com o menor peso da Agropecuária
(6,53%) e da Administração Pública (15,04%). Goioxim tem o maior peso da
Agropecuária (50,22%) e o menor peso da Indústria (3,85%). Já Inácio Martins tem o
menor peso de Comércio e Serviços (25,32%) e o maior peso da Administração Pública
(28,34%) (Tabela 5-114).
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Tabela 5-113: VAB Relativo por Setores da Região Geográfica Intermediária de Guarapuava por Regiões Geográficas Imediatas
(2018)
Região Geográfica Imediata

VAB Agropecuária (% DO
Total)

VAB Indústria (% do
Total)

VAB Comércio E Serviços
(% do Total)

VAB Administração Pública
(% do Total)

Guarapuava

16,77%

24,72%

42,80%

15,71%

Pitanga

30,82%

8,90%

39,07%

21,21%

Média Ponderada

18,81%

42,26%

16,51%

22,42%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Tabela 5-114: VAB relativo por Setores dos Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Guarapuava (2018)
Município

VAB Agropecuária (% do
Total)

VAB Indústria (% do
Total)

VAB Comércio e Serviços
(% do Total)

Guarapuava

Candói

39,77%

8,41%

35,88%

VAB
Administração
Pública (% do
Total)
15,94%

Guarapuava

Cantagalo

35,60%

6,04%

34,24%

24,12%

Guarapuava

Goioxim

50,22%

3,85%

27,68%

18,24%

Guarapuava

Guarapuava

6,53%

20,79%

57,64%

15,04%

Guarapuava

Inácio Martins

31,42%

14,92%

25,32%

28,34%

Média Ponderada

-

11,90%
18,72%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

53,48%

15,90%

Região Geográfica
Imediata
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Com relação a taxa de informalidade, ambas as regiões geográficas imediatas da região
geográfica intermediária de Guarapuava têm mais empregos informais que a média do
estado (47,56%). A região geográfica imediata de Guarapuava tem uma taxa de
informalidade de 65,49%, e a de Pitanga uma taxa de 81,75% (Gráfico 5-93).
Gráfico 5-93: Taxa de Informalidade da Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
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81,75%
65,49%

Guarapuava

Pitanga

Taxa de Informalidade

Média do Paraná

Média da RGInt Guarapuava
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quando

considerados

somente

os

municípios

atingidos

diretamente

pelo

empreendimento, obtêm-se uma taxa de informalidade média de 57,77%. O município
dentro desse universo com menor taxa de informalidade é o de Guarapuava, com 52,13%,
enquanto o de maior taxa de informalidade é o de Goioxim, com 87,88% (Tabela 5-115).
Tabela 5-115: Taxa de informalidade para municípios a serem diretamente
atingidos pela Nova Ferroeste na região geográfica intermediária de Guarapuava
(2010)
Região Geográfica Imediata
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Média Ponderada
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Município
Guarapuava
Candói
Cantagalo
Inácio Martins
Goioxim
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Taxa De Informalidade
52,13%
72,65%
76,33%
78,56%
87,88%
57,77%
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Com relação a atratividade dos municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste na região geográfica intermediária de Guarapuava, percebe-se que Guarapuava
é o município com maior potencial de atração deste recorte. O município de Candói vem
na sequência (Gráfico 5-94).

Transporte Público

Jornais

Aeroporto

Atividades Esportivas

Atividades Culturais

Ensino Superior

Saúde de Alta
Complexidade

Saúde de Baixa e Média
Complexidade

Móveis e
Eletroeletrônicos

Vestuário e Calçados

Geral

Gráfico 5-94: Atratividade Econômica dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na região Geográfica Intermediária de Guarapuava
(2018)

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º
3.501º
4.001º
4.501º
5.001º
Guarapuava

Candói

Cantagalo

Inácio Martins

Goioxim

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Com relação as atividades ligadas a Agropecuária, percebe-se que o cenário é semelhante
ao das demais atividades. Guarapuava segue sendo o município mais atrativo, seguido de
Candói (Gráfico 5-95).
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Gráfico 5-95: Atratividade da Agropecuária dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava (2018)
Aquisição de
Insumos

Aquisição de
Maquinário e
Implementos

Assistência
Técnica

Destino da
Produção
Agropecuária

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º

Guarapuava

Candói

Cantagalo

Inácio Martins

Goioxim

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.3.2

Vetores de Crescimento Econômico

Quando se analisa as mudanças nos pesos dos diferentes setores entre 2002 e 2018 na
região geográfica intermediária de Guarapuava, verifica-se uma trajetória semelhante à
da região de Cascavel. Comércio e Serviços cresceram com a Agropecuária e a Indústria
perdendo importância relativa. A Administração Pública permaneceu quase estável, com
pequena variação para baixo. Na região de Guarapuava a diminuição da importância da
Indústria foi menos acentuada, com a região geográfica imediata de Pitanga chegando a
ter um aumento dessa importância relativa (Tabela 5-116).
Quando considerados somente os municípios que serão impactados diretamente pela
Nova Ferroeste, verificam-se tendências bastante semelhantes com relação a região
geográfica intermediária como um todo. Novamente constata-se um aumento da
importância de Comércio e Serviços, em contrapartida uma diminuição da Agropecuária
e da Indústria. Fogem desse padrão somente dois municípios. Primeiro, o município de
Cantagalo, no qual a Agropecuária e a Indústria praticamente não tiveram alteração de
seus pesos relativos, no entanto a Administração Pública teve uma redução expressiva.
Segundo o município de Inácio Martins, no qual Comércio e Serviços praticamente não
mudaram seu peso relativo, e a diminuição na importância da Indústria foi
contrabalanceada por um aumento na importância da Agropecuária (Tabela 5-117).
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Tabela 5-116: Mudança na Participação dos Setores na Região Geográfica Intermediária de Guarapuava por Regiões Geográficas
Imediatas (2002-2018)
Região Geográfica Imediata
Guarapuava

Agropecuária NO VAB
Total (%)
-2,32%

Pitanga

-8,59%

Média Ponderada

-3,49%

MUDANÇA NA PARTICIPAÇÃO
Indústria NO VAB Total
Comércio E Serviços NO
(%)
VAB Total (%)
-6,88%
8,89%
1,32%

-5,39%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Administração Pública no
VAB Total (%)
0,31%

10,80%

-3,53%

9,24%

-0,37%

Tabela 5-117: Mudança na Participação dos Setores nos Municípios a serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Guarapuava (2002-2018)
Mudança NA Participação
Indústria no VAB
Comércio E Serviços
Total (%)
no VAB Total (%)
-6,82%
9,59%

Região Geográfica Imediata

Município

Guarapuava

Guarapuava

Agropecuária no VAB
Total (%)
-3,45%

Guarapuava

Candói

-9,72%

-1,50%

11,40%

-0,18%

Guarapuava

Cantagalo

0,07%

-0,13%

6,07%

-6,02%

Guarapuava

Inácio Martins

5,66%

-6,48%

-0,09%

0,91%

Guarapuava

Goioxim

-3,32%

-4,85%

11,77%

-3,60%

Média Ponderada

-

-4,45%
-5,71%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

10,05%

0,12%
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Administração Pública
no VAB Total (%)
0,68%
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5.3.3.3.3

Potencial Turístico

Com relação ao potencial turístico da região geográfica intermediária de Guarapuava,
percebe-se que a proporção de estabelecimentos e de empregos nas atividades
características do turismo na região fica um pouco abaixo da média do estado do Paraná
(13,03% e 4,11%, respectivamente). Também se nota que a região geográfica imediata
de Guarapuava tem um maior peso deste setor, quando comparada com a região
geográfica imediata de Pitanga (Tabela 5-118).
Tabela 5-118: Importância do Turismo da Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava por Regiões Geográficas Imediatas (2019)
Região Geográfica
Imediata
Guarapuava
Pitanga
Média Ponderada

Estabelecimentos EM Atividades
Empregos EM Atividades
Características DO Turismo (%)
Características DO Turismo (%)
11,92%
3,85%
10,15%
1,98%
11,61%
3,58%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quando considerados somente os municípios a serem diretamente afetados pelo
empreendimento, percebe-se que a proporção de estabelecimentos e empregos em
atividades características do turismo cresce. Tal efeito ocorre principalmente devido ao
impacto do município de Candói, que tem uma proporção tanto de estabelecimentos
quanto de empregos maior nestas atividades (Tabela 5-119).
Tabela 5-119: Importância do Turismo dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava (2019)
Região
Geográfica
Imediata
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Média Ponderada

Estabelecimentos em
Atividades Características
do Turismo (%)
Guarapuava
12,26%
Candói
16,15%
Inácio Martins
8,52%
Cantagalo
12,70%
Goioxim
8,79%
12,35%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.
Município

Empregos em Atividades
Características do
Turismo (%)
4,29%
5,79%
0,86%
2,09%
0,85%
4,16%

Para verificar-se porque no município de Candói o turismo tem um maior peso relativo,
foi feita uma análise qualitativa adicional. Há no município uma secretaria responsável

CI 5477

255

por cultura e turismo. Destaca-se no município o turismo relacionado aos diversos rios e
represas presentes, em especial Candói é considerado um destino para praticantes de
pesca esportiva.
5.3.3.4 Dinâmica Econômica na Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa
O PIB da região geográfica intermediária de Ponta Grossa é de pouco menos de 39 bilhões
de reais (dados de 2018). Em termos per capita, o PIB da região é de 39.906 reais, o que
dá cerca de 20% a mais que a média brasileira. Setorialmente, o VAB da região se divide
da seguinte maneira: 16,38% da Agropecuária, 31,81% da Indústria, 39,28% de Comércio
e Serviços e 12,53% da Administração Pública (Gráfico 5-96).
Gráfico 5-96: VAB da Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa por
Setores (2018)
12,53%

16,38%

39,28%

31,81%

VAB Agropecuária/VAB Total (%)
VAB Indústria/VAB Total (%)
VAB Comércio e Serviços/VAB Total (%)
VAB Administração Pública/VAB Total (%)
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O PIB da região geográfica intermediária se divide entre as regiões geográficas imediatas
da seguinte forma: 65,74% na RGI de Ponta Grossa, 21,08% na RGI de Telêmaco Borba
e 13,18% na RGI de Irati. 79% do PIB da região geográfica intermediária, portanto, está
localizado em regiões geográficas imediatas que o empreendimento afetará diretamente
(Gráfico 5-97).
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Gráfico 5-97: PIB da região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa por
Regiões Geográficas Imediatas (2018)
13,18%

21,08%
65,74%

Ponta Grossa

Telêmaco Borba

Irati

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.4.1

Estrutura Produtiva e de Serviços

A PEA da região geográfica intermediária de Ponta Grossa, era de pouco menos de 426
mil pessoas em 2010. Dessas, pouco mais de 81% estavam nas regiões geográficas
imediatas afetadas pelo empreendimento, sendo que 63,89% na região de Ponta Grossa e
17,18% na região de Irati (Gráfico 5-98).
Gráfico 5-98: PEA da Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa por
Regiões Geográficas Imediatas (2010)
17,18%

18,94%

Ponta Grossa

63,89%

Telêmaco Borba

Irati

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Segundo estimativa, a população economicamente ativa da região geográfica
intermediária de Ponta Grossa cresceu cerca de 6,19%, entre 2010 e 2020. A região
geográfica imediata que teve um maior crescimento foi a de Ponta Grossa, com 6,9%,
enquanto a de menor crescimento foi a de Telêmaco Borba, com 4,77% (Tabela 5-120).
Tabela 5-120: PEA Observada e Estimada para a Região Geográfica
Intermediária de Ponta Grossa por Regiões Geográficas Imediatas (2010 e 2020)
PEA Estimada
Variação 2010(2020)
2010 (%)
Ponta Grossa
272.148
290.938
6,90%
Telêmaco Borba
80.671
84.517
4,77%
Irati
73.166
76.909
5,12%
Total
425.985
452.364
6,19%
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Região Geográfica Imediata

PEA (2010)

Quando considerados somente os municípios da região geográfica intermediária afetados
diretamente pelo empreendimento, o crescimento estimado da PEA diminui para pouco
menos que 3%. O município com a maior PEA dentro deste universo é Irati, com PEA
estimada de pouco menos de 31 mil pessoas para 2020 (Tabela 5-121).
Tabela 5-121: PEA Observada e Estimada para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa (2010 e 2020)
PEA Estimada
(2020)
Irati
Irati
29.788
30.979
Irati
Fernandes Pinheiro
2.642
2.387
Subtotal
32.430
33.366
Ponta Grossa
Palmeira
15.858
16.058
Ponta Grossa
São João do Triunfo
7.010
7.460
Ponta Grossa
Porto Amazonas
2.374
2.453
Subtotal
25.242
25.971
Total
57.672
59.337
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Região Geográfica Imediata

Município

PEA (2010)

Com relação à taxa de desocupação da região geográfica intermediária de Ponta Grossa,
verifica-se que ela é maior na região do que na média do estado (6,09% contra 5,01%).
No entanto, as regiões geográficas imediatas têm taxas diferentes, com a região de Irati

CI 5477

258

ficando abaixo da média do Estado, com uma taxa de desocupação de 4,6% (Gráfico
5-99).
Gráfico 5-99: Taxa de Desocupação da Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
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Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Para o VAB total da região geográfica intermediária de Ponta Grossa, constata-se a
seguinte divisão por setores: 16,38% para a Agropecuária, 31,81% para a Indústria,
39,28% para Comércio e Serviços e 12,53% para a Administração Pública. A nível de
regiões geográficas imediatas, a região de Ponta Grossa tem a maior participação relativa
de Comércio e Serviços (43,9%) e a menor participação relativa da Agropecuária (13%).
A região de Telêmaco Borba tem a maior participação da Indústria (43,36%) e menores
participações de Comércio e Serviços (27,46%) e da Administração Pública (11,66%). A
região de Irati tem a maior participação da Agropecuária (31,46%) e da Administração
Pública (14,69%), e a menor participação da Indústria (18,77%) (Tabela 5-122).
Quando analisados somente os municípios a serem diretamente afetados pelo
empreendimento, constata-se que a divisão do VAB se dá da seguinte forma: 31,66% da
Agropecuária, 15,15% da Indústria, 39% de Comércio e Serviços e 14,19% da
Administração Pública. Irati é o município com maior peso de Comércio e Serviços
(50,43%) e menor peso da Agropecuária (18,18%). São João do Triunfo tem o maior peso
da Agropecuária (65,74%) e os menores pesos para a Indústria (4,34%) e Comércio e
Serviços (17,42%). A Indústria tem o maior peso em Palmeira (19,17%), enquanto o
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mesmo município tem a menor participação da Administração Pública (12%). Porto
Amazonas é o município com maior participação da Administração Pública (21,01%) no
seu VAB total.
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Tabela 5-122: VAB Relativo por Setores da Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa por Regiões Geográficas Imediatas
(2018)
Região Geográfica Imediata
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Irati
Média Ponderada

VAB Agropecuária (% do
VAB Indústria (% do
Total)
Total)
13,00%
30,72%
17,51%
43,36%
31,46%
18,77%
16,38%
31,81%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

VAB Comércio e Serviços
(% do Total)
43,90%
27,46%
35,08%
39,28%

VAB Administração
Pública (% do Total)
12,37%
11,66%
14,69%
12,53%

Tabela 5-123: VAB Relativo por Setores dos Municípios a serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Ponta Grossa (2018)
Região Geográfica
Imediata
Irati
Irati
Média Ponderada
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Média Ponderada
Média Ponderada Total
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Município
Irati
Fernandes Pinheiro
Palmeira
São João do Triunfo
Porto Amazonas

VAB Agropecuária (% do VAB Indústria (% do
Total)
Total)
18,18%
15,88%
47,74%
8,62%
20,97%
15,20%
32,40%
19,17%
65,74%
4,34%
33,42%
18,98%
41,57%
15,11%
31,66%
15,15%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

VAB Comércio e
Serviços (% do Total)
50,43%
24,66%
48,00%
36,44%
17,42%
26,58%
30,66%
39,00%

VAB Administração
Pública (% do Total)
15,50%
18,99%
15,83%
12,00%
12,50%
21,01%
12,66%
14,19%
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Quando se analisa a taxa de informalidade da região geográfica intermediária de Ponta
Grossa, verifica-se uma média de 54,57%. Todas as regiões geográficas imediatas, têm
taxas de informalidade acima da média do Estado (47,56%). A região geográfica imediata
de Ponta Grossa é a que tem uma menor taxa de informalidade (48,79%), enquanto a
região geográfica imediata de Irati tem a maior taxa de informalidade (67,18%) (Gráfico
5-100).
Gráfico 5-100: Taxa de Informalidade da Região Geográfica Intermediária de
Ponta Grossa por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
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Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quando se considera somente os municípios atingidos diretamente pela Nova Ferroeste,
percebe-se que a taxa de informalidade média para este universo é de 63,52%. O
município com a menor taxa de informalidade é o de Porto Amazonas, com 43,18%,
enquanto o de maior informalidade é o de São João do Triunfo, com 86,53% (Tabela
5-124).
Com relação a atratividade dos municípios a serem diretamente afetados pela Nova
Ferroeste na região geográfica intermediária de Ponta Grossa para diferentes atividades
econômicas, percebe-se que o principal polo de atração dentro deste recorte é o município
de Irati. Na sequência, o segundo município mais atrativo é o de Palmeira (Gráfico 5-101).
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Considerando-se as atividades econômicas relacionadas a Agropecuária, o município de
Irati segue sendo o mais atrativo. No entanto, o segundo município mais atrativo deixa de
ser Palmeira e passa a ser São João do Triunfo.
Tabela 5-124: Taxa de Informalidade para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa (2010)
Região Geográfica Imediata

Município

Taxa DE Informalidade

Irati
Irati
Média Ponderada
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Média Ponderada
Média Ponderada Total

Irati
Fernandes Pinheiro

61,32%
73,11%
62,30%
58,70%
86,53%
43,18%
65,09%
63,52%

Palmeira
São João do Triunfo
Porto Amazonas

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Gráfico 5-101: Atratividade Econômica dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa (2018)

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º
3.501º
4.001º
4.501º
5.001º
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Fernandes Pinheiro

São João do Triunfo

Porto Amazonas

Palmeira

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.
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O Gráfico 5-102 exibe a posição dos municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste na região geográfica intermediária de Ponta Grossa em um ranking de
atratividade para diferentes atividades econômicas ligadas a Agropecuária, no ano 2018.
Gráfico 5-102: Atratividade da Agropecuária dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa (2018)
Aquisição de
Insumos

Aquisição de
Maquinário e
Implementos

Destino da
Produção
Agropecuária

Assistência
Técnica

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º
Irati

Fernandes Pinheiro

São João do Triunfo

Porto Amazonas

Palmeira

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.4.2

Vetores de Crescimento Econômico

Quando analisadas as variações dos pesos setoriais no VAB, percebe-se que na região
geográfica intermediária de Ponta Grossa, a Indústria não perdeu tanta importância
relativa, permanecendo possivelmente como o principal setor dinamizador da economia.
No entanto, ao observar-se os dados a nível de regiões geográficas imediatas, percebe-se
que esse resultado se deu devido ao impacto da região de Telêmaco Borba sobre o total.
As outras regiões geográficas imediatas, de Ponta Grossa e de Irati, perceberam uma
tendência semelhante à de outras regiões analisadas, com uma diminuição relativa maior
da Indústria do que da Agropecuária. Na região de Irati, especificamente, a Agropecuária
chegou a aumentar a sua importância (Tabela 5-125).
Quando levados em consideração somente os municípios a serem diretamente afetados
pela Nova Ferroeste na região geográfica intermediária de Ponta Grossa, percebe-se uma
dinâmica um pouco diferente com relação a região como um todo. Nesse recorte, a
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Agropecuária aumentou a sua importância relativa, e a Administração Pública diminuiu
a mesma de maneira expressiva. Tal resultado deve-se principalmente pela variação
observada no município de São João do Triunfo, e que a Agropecuária aumentou o seu
peso bastante. Como contrapartida a esse aumento relativo da Agropecuária neste
município, houve expressiva redução da participação de Comércio e Serviços e da
Administração Pública (Tabela 5-126).
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Tabela 5-125: Mudança na Participação dos Setores na Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa por Regiões Geográficas
Imediatas (2002-2018)
Região Geográfica Imediata
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Irati
Média Ponderada

Agropecuária no VAB
Total (%)
-2,19%
-18,44%
1,72%
-4,55%

Mudança NA Participação
Indústria no VAB Total
Comércio e Serviços no VAB
(%)
Total (%)
-5,72%
7,22%
13,92%
4,87%
-4,55%
4,70%
-1,79%
6,09%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Administração Pública no VAB
Total (%)
0,70%
-0,35%
-1,87%
0,25%

Tabela 5-126: Mudança na Participação dos Setores nos Municípios a serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Ponta Grossa (2002-2018)
MUDANÇA NA PARTICIPAÇÃO
Região Geográfica Imediata

Município

Irati
Irati
Média Ponderada
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Média Ponderada
Média Ponderada Total

Irati
Fernandes Pinheiro
Palmeira
São João do Triunfo
Porto Amazonas
-
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Agropecuária no
VAB Total (%)

Indústria no VAB
Total (%)

-1,56%
-8,19%
1,37%
-2,30%
-1,91%
-7,32%
-1,83%
2,86%
26,98%
-1,90%
3,97%
-10,00%
7,14%
-0,99%
3,40%
-4,38%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Comércio e Serviços
no VAB Total (%)
11,31%
0,71%
10,67%
2,49%
-10,24%
1,66%
-1,27%
4,18%

Administração
Pública no VAB Total
(%)
-1,56%
0,22%
-1,43%
-3,52%
-14,84%
4,37%
-4,88%
-3,21%
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5.3.3.4.3

Potencial Turístico

Quando analisada a proporção de estabelecimentos e empregos em atividades
características do turismo para a região geográfica intermediária de Ponta Grossa,
verifica-se, novamente, médias abaixo das do Estado do Paraná (13,03% e 4,11%,
respectivamente). Não se percebe uma grande variação na proporção de empregos nessas
atividades entre as regiões geográficas imediatas, no entanto a proporção de
estabelecimentos tem uma variação mais considerável, indo de 9,99% para a região
geográfica imediata de Irati, a 14,14% para a região geográfica imediata de Telêmaco
Borba (Tabela 5-127).
Tabela 5-127: Importância do Turismo da Região Geográfica Intermediária de
Ponta Grossa por Regiões Geográficas Imediatas (2019)
Região Geográfica Imediata
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Irati
Média Ponderada

Estabelecimentos em Atividades
Características do Turismo (%)
11,94%
14,14%
9,99%
12,01%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

Empregos em Atividades
Características do Turismo
(%)
3,68%
3,64%
3,40%
3,64%

Quando considerados somente os municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, percebe-se que a proporção de estabelecimentos e empregos em atividades
características do turismo cresce. Tal resultado é explicado principalmente, no caso dos
estabelecimentos, pelo município de Palmeira e, no caso dos empregos, pelo município
de Fernandes Pinheiro (Tabela 5-128).
Para os municípios de Fernandes Pinheiro e Palmeira, foi feita uma análise qualitativa
adicional, visando entender os motivos pela maior relevância do setor de turismo nessas
localidades.
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Tabela 5-128: Importância do Turismo dos Municípios a serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa (2019)
Região Geográfica
Imediata

Município

Estabelecimentos em
Atividades Características
do Turismo (%)

Irati
Irati
12,21%
Irati
Fernandes Pinheiro
5,88%
Média Ponderada
11,85%
Ponta Grossa
Palmeira
15,75%
Ponta Grossa
São João do Triunfo
11,88%
Ponta Grossa
Porto Amazonas
8,99%
Média Ponderada
14,73%
Média Ponderada Total
13,12%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

Empregos em
Atividades
Características do
Turismo (%)
3,82%
17,15%
4,65%
4,64%
2,27%
0,21%
3,91%
4,34%

O município de Fernandes Pinheiro não tem uma secretaria específica para o Turismo. O
provável motivo para uma grande proporção dos empregos formais do município estar
em atividades características do turismo, é a presença de dois grandes estabelecimentos
na localidade, o Resort Virá, na divisa com o município de Teixeira Soares, e o Hotel e
Restaurante Anila, às margens da BR-277.
No município de Palmeira, a pasta do Turismo está junto da Cultura na estrutura
organizacional da prefeitura. Destaca-se como atrativo turístico do município a Colônia
Witmarsum, comunidade de descendentes de imigrantes alemães, local onde há um
grande influxo de visitantes.
5.3.3.5 Dinâmica Econômica na Região Geográfica Intermediária de Curitiba
O PIB da região geográfica intermediária de Curitiba é de 180,5 bilhões de reais (dados
de 2018). Em termos per capita, isso é 44.180 reais, o que é 32% acima da média
brasileira. O VAB da região se divide entre setores da seguinte forma: 2,54% da
Agropecuária, 25,48% da Indústria, 59,17% de Comércio e Serviços e 12,81% da
Administração Pública (Gráfico 5-103).
Espacialmente, o PIB da região geográfica intermediária divide-se da seguinte forma:
88,84% na região geográfica imediata de Curitiba, 8,22% na região geográfica imediata
de Paranaguá, e 2,94% na região geográfica imediata de União da Vitória. As regiões
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geográficas imediatas que serão diretamente atingidas pelo empreendimento, portanto,
concentram 97% do PIB da região geográfica intermediária (Gráfico 5-104).
Gráfico 5-103: VAB da região Geográfica Intermediária de Curitiba por Setores
(2018)
12,81%

2,54%
25,48%

59,17%

VAB Agropecuária/VAB Total (%)
VAB Indústria/VAB Total (%)
VAB Comércio e Serviços/VAB Total (%)
VAB Administração Pública/VAB Total (%)
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Gráfico 5-104: PIB da Região Geográfica Intermediária de Curitiba por Regiões
Geográficas Imediatas (2018)
8,22%

2,94%

88,84%

Curitiba

Paranaguá

União da Vitória

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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5.3.3.5.1

Estrutura Produtiva e de Serviços

A população economicamente ativa da região geográfica intermediária de Curitiba era de
1.977.833 pessoas em 2010. Essa população estava distribuída da seguinte forma: 89,42%
na região geográfica imediata de Curitiba, 6,33% na região geográfica imediata de
Paranaguá e 4,24% na região geográfica imediata de União da Vitória. Portanto, quase
96% do total da PEA residia nas duas regiões geográficas imediatas diretamente afetadas
pelo empreendimento (Gráfico 5-105).
Gráfico 5-105: PEA da Região Geográfica Intermediária de Curitiba por Regiões
Geográficas Imediatas (2010)
6,33%

4,24%

89,42%

Curitiba

Paranaguá

União da Vitória

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Estima-se que a população economicamente ativa da região geográfica intermediária
tenha crescido para pouco menos de 2.160.000 pessoas em 2020. Em termos relativos,
esse crescimento é de 9,2%. No entanto, tal crescimento se deu de maneira heterogênea
entre as diferentes regiões geográficas imediatas. Para a região geográfica imediata de
Curitiba, estima-se um crescimento de 9,55%, contudo para a região geográfica imediata
de União da Vitória o crescimento estimado ficou em apenas 3,23% (Tabela 5-129).
Considerando-se somente os municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, percebe-se que a PEA cresceu de maneira mais acelerada nessa amostra, com
um crescimento estimado de cerca de 15% entre 2010 e 2020. Destacam-se nesse sentido
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os municípios de São José dos Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande e Mandirituba,
todos com crescimentos acima de 15%. Os municípios com as maiores PEAs deste
universo são os municípios de São José dos Pinhais, Araucária e Paranaguá, conforme
mostra a Tabela 5-130.
Tabela 5-129: PEA Observada e Estimada para a Região Geográfica
Intermediária de Curitiba por Regiões Geográficas Imediatas (2010 e 2020)
Variação 20102010 (%)
Curitiba
1.768.624
1.937.523
9,55%
Paranaguá
125.263
135.678
8,31%
União da Vitória
83.946
86.656
3,23%
Total
1.977.833
2.159.857
9,20%
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Região Geográfica Imediata

PEA (2010)

PEA Estimada (2020)

Tabela 5-130: PEA Observada e Estimada para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Curitiba
(2010 e 2020)
PEA Estimada
(2020)
Curitiba
São José dos Pinhais
146.612
174.724
Curitiba
Araucária
64.979
76.318
Curitiba
Fazenda Rio Grande
41.158
49.186
Curitiba
Lapa
22.493
23.189
Curitiba
Mandirituba
11.712
13.777
Curitiba
Contenda
8.671
9.835
Curitiba
Balsa Nova
5.467
6.061
Subtotal
301.092
353.089
Paranaguá
Paranaguá
66.849
71.118
Paranaguá
Morretes
7.644
7.653
Subtotal
74.493
78.772
Total
375.585
431.861
Fonte: Ibge: Censo demográfico, 2010, e Estimativa populacional, 2020; Pnad Contínua, 2020.
Elaborado pela Fipe.

Região Geográfica Imediata

Município

PEA (2010)

Com relação à taxa de desocupação da região geográfica intermediária de Curitiba,
verifica-se que ela está bem próxima da média estadual. Há alguma diferença entre as
diferentes regiões geográficas imediatas, no entanto, com a região de Paranaguá
apresentando uma taxa de desocupação mais alta (Gráfico 5-106).
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Gráfico 5-106: Taxa de Desocupação da Região Geográfica Intermediária de
Curitiba por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
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4,93%

Curitiba

Paranaguá
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União da Vitória

Média do Paraná

Média da RGInt Curitiba
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O VAB da região geográfica intermediária de Curitiba divide-se da seguinte forma:
2,54% da Agropecuária, 25,48% da Indústria, 59,17% de Comércio e Serviços e 12,81%
da Administração Pública. Quando comparadas as regiões geográficas imediatas,
constata-se que a região de União da Vitória tem as maiores participações relativas da
Agropecuária (24,88%) e da Administração Pública (18,5%), enquanto tem as menores
participações da Indústria (16,16%) e de Comércio e Serviços (40,47%). A região
geográfica imediata de Curitiba, por sua vez, tem a maior participação relativa de
Comércio e Serviços (60,18%). Já Paranaguá tem a maior participação da Indústria
(31,53%), mas as menores participações da Agropecuária (1,2%) e da Administração
Pública (12,27%) (Tabela 5-131).
Quando analisados somente os municípios nos quais a Nova Ferroeste passará, percebese que o VAB se distribui da seguinte forma: 2,9% para a Agropecuária, 37,39% para a
Indústria, 50% para Comércio e Serviços e 9,71% para a Administração Pública.
Paranaguá tem a maior participação relativa de Comércio e Serviços (63,49%) e a menor
participação relativa da Agricultura (0,16%). Araucária tem a maior participação da
Indústria (50,32%) e a menor participação da Administração Pública (6,37%). Morretes
tem a maior participação da Administração Pública (25,95%) e a menor da Indústria
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(9,41%). A maior participação da Agropecuária é no município de Lapa (21,3%). Por fim,
a menor participação do setor de Comércio e Serviços é em Balsa Nova (33,43%).
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Tabela 5-131: VAB Relativo por Setores da Região Geográfica Intermediária de Curitiba por Regiões Geográficas Imediatas
(2018)
Região Geográfica Imediata
Curitiba
Paranaguá
União da Vitória
Média Ponderada

VAB Agropecuária (%
DO Total)
1,92%
1,20%
24,88%
2,54%

VAB Indústria (% do VAB Comércio E Serviços (% do
Total)
Total)
25,23%
60,18%
31,53%
55,00%
16,16%
40,47%
25,48%
59,17%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

VAB Administração Pública (% do
Total)
12,67%
12,27%
18,50%
12,81%

Tabela 5-132: VAB relativo por Setores dos Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica
Intermediária de Curitiba (2018)
Região Geográfica Imediata
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Média Ponderada
Paranaguá
Paranaguá
Média Ponderada
Média Ponderada Total
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VAB Agropecuária (% do VAB Indústria (%
Total)
do Total)
São José dos Pinhais
2,73%
35,85%
Araucária
1,17%
50,32%
Fazenda Rio Grande
1,21%
28,16%
Lapa
21,30%
22,20%
Balsa Nova
10,09%
45,74%
Mandirituba
18,57%
19,14%
Contenda
18,74%
12,09%
3,35%
40,01%
Paranaguá
0,16%
26,01%
Morretes
17,20%
9,41%
0,83%
25,35%
2,90%
37,39%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
Município

VAB Comércio e
Serviços (% do Total)
52,20%
42,13%
48,62%
41,58%
33,43%
40,98%
46,57%
47,19%
63,49%
47,44%
62,85%
50,00%

VAB Administração
Pública (% do Total)
9,22%
6,37%
22,00%
14,91%
10,74%
21,31%
22,59%
9,44%
10,35%
25,95%
10,96%
9,71%
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Com relação a taxa de informalidade da região geográfica intermediária de Curitiba, ela
é de 32,23%, abaixo da média do estado do Paraná (47,56%). No entanto, somente a
região geográfica imediata de Curitiba fica abaixo da média do estado do Paraná, com
uma taxa de informalidade de 29,18%. As duas outras regiões geográficas imediatas,
Paranaguá e União da Vitória, têm taxas de informalidade de, respectivamente, 54,11% e
64,88% (Gráfico 5-107).
Gráfico 5-107: Taxa de Informalidade da Região Geográfica Intermediária de
Curitiba por Regiões Geográficas Imediatas (2010)
64,88%
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União da Vitória

Média do Paraná

Média da RGInt Curitiba
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quando se leva em consideração somente os municípios a serem diretamente atingidos
pelo empreendimento, calcula-se uma taxa de informalidade de 41,71%. Dentro deste
universo, o município com menor taxa de informalidade é o de Araucária, com 14,75%,
e o de maior taxa de informalidade é o de Contenda, com 79,04% (Tabela 5-133).
Quando se analisa a atratividade dos municípios a serem diretamente afetados pela Nova
Ferroeste na região geográfica intermediária de Curitiba, percebe-se que o Arranjo
Populacional de Curitiba é o que apresenta maior atratividade para todas as atividades
listadas. O arranjo populacional de Curitiba compreende 18 municípios a serem
diferentes, inclusive os municípios a serem diretamente atingidos pelo empreendimento
de Araucária, Balsa Nova, Contenda, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e São José dos
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Pinhais. Em segundo lugar, como município mais atrativo, figura Paranaguá (Gráfico
5-108).
Tabela 5-133: Taxa de Informalidade para Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na região Geográfica Intermediária de Curitiba
(2010)
Região Geográfica Imediata
Município
Curitiba
São José dos Pinhais
Curitiba
Araucária
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Curitiba
Lapa
Curitiba
Mandirituba
Curitiba
Contenda
Curitiba
Balsa Nova
Média Ponderada
Paranaguá
Paranaguá
Paranaguá
Morretes
Média Ponderada
Média Ponderada Total
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Taxa DE Informalidade
35,29%
14,75%
74,91%
58,68%
53,07%
79,04%
49,02%
40,24%
45,36%
69,20%
47,88%
41,71%

Transporte Público

Jornais

Aeroporto

Atividades
Esportivas

Atividades Culturais

Ensino Superior

Saúde de Alta
Complexidade

Saúde de Baixa e
Média…

Móveis e
Eletroeletrônicos

Vestuário e
Calçados

Geral

Gráfico 5-108: Atratividade Econômica dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Curitiba
(2018)
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501º
1.001º
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2.001º
2.501º
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3.501º
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Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

Quando consideradas as atividades ligadas a Agropecuária, o Arranjo Populacional de
Curitiba segue sendo como a localidade mais atrativa. No entanto, o segundo lugar para
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essas atividades fica com o município de Lapa. Paranaguá, por sua vez, é o município
menos atrativo para todas as atividades consideradas (Gráfico 5-109).
Gráfico 5-109: Atratividade da Agropecuária dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Curitiba
(2018).
Aquisição de
Insumos

Aquisição de
Maquinário e
Implementos

Assistência
Técnica

Destino da
Produção
Agropecuária

1º
501º
1.001º
1.501º
2.001º
2.501º
3.001º
Arranjo de Curitiba

Lapa

Paranaguá

Morretes

Fonte: Regic, 2018. Elaborado pela Fipe.

5.3.3.5.2

Vetores de Crescimento Econômico

Na região geográfica intermediária de Curitiba, o peso da Agropecuária permaneceu
praticamente estável entre 2002 e 2018. A Indústria, contudo, teve uma diminuição
expressiva do seu peso relativo, contrabalanceada por aumentos do Comércio e Serviços
e da Administração Pública. Vale notar que essa tendência geral, contudo, não se refletiu
em todas as regiões geográficas imediatas. A região de Paranaguá teve uma leve
diminuição da importância relativa da Administração Pública, enquanto a região de União
da Vitória teve uma expressiva redução do peso da Agropecuária e um aumento bem
maior de Comércio e Serviços do que as outras regiões (Tabela 5-134).
Quando considerados somente os municípios a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, verifica-se um processo mais forte de perda da importância relativa da
Indústria, um aumento mais expressivo de Comércio e Serviços como proporção do VAB
Total e um aumento mais suave dessa mesma proporção para a Administração Pública.
(Tabela 5-135).
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Tabela 5-134: Mudança na Participação dos Setores na Região Geográfica Intermediária de Curitiba Quebrado por Regiões
Geográficas Intermediárias (2002-2018)
Região Geográfica Imediata

CI 5477

Mudança na Participação
Indústria no VAB
Comércio e Serviços no VAB
Total (%)
Total (%)
-7,89%
4,91%

Curitiba

Agropecuária no VAB Total
(%)
0,35%

Administração Pública no VAB
Total (%)
2,62%

Paranaguá

0,08%

-2,82%

3,13%

-0,39%

União da Vitória

-5,84%

-7,49%

10,14%

3,19%

Média Ponderada

0,06%

-7,41%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

4,93%

2,43%
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Tabela 5-135: Mudança na Participação dos Setores nos Municípios a Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Curitiba (2002-2018)
Mudança na Participação
Região Geográfica
Imediata

Município

Curitiba

Agropecuária no
VAB Total (%)

Indústria no VAB Total
(%)

Comércio e Serviços no
VAB Total (%)

Administração
Pública no VAB Total
(%)

São José dos Pinhais

1,16%

-17,42%

12,91%

3,34%

Curitiba

Araucária

0,11%

-3,45%

4,80%

-1,45%

Curitiba

Fazenda Rio Grande

0,01%

-3,74%

7,27%

-3,54%

Curitiba

Lapa

-15,43%

3,80%

11,79%

-0,17%

Curitiba

Balsa Nova

4,82%

-14,87%

8,35%

1,70%

Curitiba

Mandirituba

6,22%

-5,44%

-9,13%

8,35%

Curitiba

Contenda

5,85%

-12,71%

7,29%

-0,44%

0,21%

-10,65%

8,94%

1,51%

Média Ponderada
Paranaguá

Paranaguá

0,00%

-12,10%

11,06%

1,04%

Paranaguá

Morretes

3,02%

-3,44%

2,22%

-1,81%

0,15%

-11,81%

10,69%

0,97%

9,19%

1,40%

Média Ponderada
Média Ponderada Total
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0,21%
-10,80%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Chama a atenção as reduções expressivas no peso da Indústria nos municípios de São
José dos Pinhais, Balsa Nova, Contenda e Paranaguá. Também se nota a expressiva
diminuição do peso da Agropecuária no município de Lapa. Por fim, o município de
Mandirituba teve uma queda acentuada do peso relativo de Comércio e Serviços,
contrabalanceada por um aumento do peso relativo da Administração Pública
5.3.3.5.3

Potencial Turístico

Com relação ao potencial turístico da região geográfica imediata de Curitiba, percebe-se
que a proporção de estabelecimentos e empregos nas atividades características do turismo
na região ficam consideravelmente acima da média do estado do Paraná, no caso dos
estabelecimentos (16,54% contra 13,03%), e apenas um pouco acima no caso dos
empregos (4,38% contra 4,11%). Esse resultado é puxado principalmente pela região
geográfica imediata de Paranaguá, que tem uma proporção tanto de estabelecimentos
quanto de empregos nestas atividades bem acima da média. A região geográfica imediata
de Curitiba também tem números acima da média estadual, mas não de maneira tão
acentuada (Tabela 5-136).
Tabela 5-136: Importância do Turismo da Região Geográfica Intermediária de
Curitiba por Regiões Geográficas Imediatas (2019)
Região Geográfica Imediata
Curitiba
Paranaguá
União da Vitória
Média Ponderada

Estabelecimentos em
Empregos em Atividades
Atividades Características do
Características do Turismo (%)
Turismo (%)
15,86%
4,26%
29,32%
7,07%
11,17%
3,81%
16,54%
4,38%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

Quando considerados somente os municípios a serem diretamente afetados pelo
empreendimento, verifica-se que a proporção de estabelecimentos e de empregos fica
bem próxima da média da região geográfica intermediária como um todo, com uma
pequena variação para cima no caso dos estabelecimentos e uma pequena variação para
baixo no caso dos empregos. Chama a atenção a grande importância das atividades
características do turismo nos municípios afetados que ficam na região geográfica
imediata de Paranaguá, no caso, o próprio município de Paranaguá e o município de
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Morretes. Particularmente o número de estabelecimentos nestas atividades é bastante
significativo, como proporção do total de estabelecimentos (Tabela 5-137).
Tabela 5-137: Importância do Turismo dos Municípios a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Curitiba
(2019)
Região Geográfica
Imediata

Município

Estabelecimentos em
Atividades Características
do Turismo (%)

Curitiba
São José dos Pinhais
14,09%
Curitiba
Araucária
15,74%
Curitiba
Fazenda Rio Grande
12,96%
Curitiba
Lapa
11,31%
Curitiba
Mandirituba
10,76%
Curitiba
Balsa Nova
16,99%
Curitiba
Contenda
8,93%
Média Ponderada
13,86%
Paranaguá
Paranaguá
25,50%
Paranaguá
Morretes
52,65%
Média Ponderada
28,44%
Média Ponderada Total
16,71%
Fonte: Ipea, 2021. Elaborado pela Fipe.

Empregos em
Atividades
Características do
Turismo (%)
4,76%
2,06%
3,11%
3,42%
3,32%
3,70%
1,69%
3,80%
4,13%
16,55%
4,86%
4,00%

Para os municípios de São José dos Pinhais e Morretes, foi feita uma análise qualitativa
adicional para entender os motivos da maior relevância do setor de turismo nessas
localidades.
O município de São José dos Pinhais não tem uma secretaria específica para o turismo.
Destaca-se como atrativo turístico o Caminho do Vinho, local onde se encontram diversas
vinícolas e restaurantes. Outro possível fator que pode refletir na maior relevância do
turismo é que São José dos Pinhais é um município de porte médio, com diversas
empresas instaladas, o que provavelmente gera uma maior importância do turismo de
negócios na localidade.
Por fim, Morretes tem uma secretaria de Turismo que abrange a função Cultura também.
Morretes é um conhecido destino turístico do Paraná, se destacando devido ao ecoturismo
e ao turismo histórico e gastronômico.
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5.3.4

Dinâmica Territorial

O presente capítulo apresenta análises das condições do zoneamento territorial, da
mobilidade urbana e do uso e da ocupação do solo nos municípios da área de estudo.
Além disso, é apresentada, na última seção deste capítulo, a caracterização das
propriedades e edificações atingidas de forma direta pelo traçado da Nova Ferroeste, as
quais podem depender da adoção de processos de desapropriação. Além das
características relativas aos imóveis e estruturas físicas atingidos, são apresentadas
descrições sobre os modos de vida e produção nas áreas diretamente afetadas e em seu
entorno.
5.3.4.1 Zoneamento Territorial
A Nova Ferroeste, ao longo do seu percurso entre os municípios de Maracaju/MS e
Paranaguá/PR atravessa cinco regiões geográficas intermediárias do Brasil, cujas redes
urbanas são centralizadas pelos arranjos populacionais de Curitiba, Ponta Grossa,
Guarapuava, Cascavel e Dourados. Cada uma destas cidades exerce influência acerca de
vários aspectos, populacionais e territoriais, sobre um conjunto de municípios com os
quais interagem em razão da proximidade física, ou das ligações entre as suas populações
por diversos motivos. Os conjuntos de redes e subredes urbanas dos estados do Paraná e
Mato Grosso do Sul foram analisados em maiores detalhes no item 5.3.2.1, que trata da
caracterização populacional com referências aos deslocamentos das populações entre
cidades.
A área expandida de estudos socioeconômicos compreende 149 municípios que integram
13 regiões geográficas imediatas, localizadas no interior das cinco regiões geográficas
intermediárias referidas, conforme mostra a Tabela 5-138.
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Tabela 5-138: Quantidade de Municípios nas Áreas de Estudo Socioeconômicas,
por Regiões Geográficas Intermediárias
Região Geográfica
Intermediária

Total de
Municípios

Total de Municípios nas
Regiões Geográficas
Imediatas Atingidas (AEE)

Total de Municípios
Diretamente Atingidos
(AE)

Dourados (MS)

34

24

8

Cascavel (PR)

100

58

22

Guarapuava (PR)

19

12

5

Ponta Grossa (PR)

26

19

5

Curitiba (PR)

45

36

9

Total

224
149
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Em relação ao projeto da Nova Ferroeste, o eixo projetado para este empreendimento não
atinge de forma direta a cidade de Curitiba, mas as suas regiões metropolitanas
localizadas ao sul, especialmente os municípios com território contíguo à capital: São
José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Araucária. Os municípios a serem atingidos na
região geográfica intermediária de Curitiba formam duas subredes urbanas centralizadas
por esta cidade e por Paranaguá (Figura 5-8). Na região de Ponta Grossa, essa cidade
também não será atingida de forma direta, mas cinco municípios que integram duas
subredes urbanas polarizadas por esta cidade e Irati (Figura 5-7). Na região geográfica
intermediária de Guarapuava esta cidade já é atingida por ferrovia em operação, que
passará por melhorias e alteração do seu eixo. Além de Guarapuava serão atingidos de
forma direta, nesta região geográfica intermediária, mais três municípios que compõem a
subrede urbana polarizada por esta cidade (Figura 5-6).
A cidade de Cascavel também é atingida por ferrovia em operação, que sofrerá
modificações no trecho existente acompanhadas da instalação de novos ramais a se
estenderem para os municípios de Santa Terezinha de Itaipu, no rumo sudoeste e
Maracaju, no rumo noroeste. Por outro lado, a cidade de Foz do Iguaçu não deve ser
atingida de forma direta, mas apenas três municípios em seu entorno. Os 22 municípios
atingidos na região geográfica intermediária de Cascavel se distribuem em cinco subredes
urbanas que são polarizadas pelos seguintes municípios: Cascavel (nove municípios),
Laranjeiras do Sul/Quedas do Iguaçu (três municípios), Toledo (seis municípios), Foz do
Iguaçu (três municípios) e Marechal Cândido Rondon (um município) (Figura 5-5). Por
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fim, o município de Dourados será atingido em sua parte oeste localizada a
aproximadamente 6 quilômetros do perímetro urbano da sede municipal. Os oito
municípios a serem atingidos de forma direta na região geográfica intermediária de
Dourados se localizam em três subredes urbanas polarizadas por esta cidade e por
Amambai e Mundo Novo/Naviraí (Figura 5-4). O significado de regiões “intermediárias”
e “imediatas” é referido na seção “Metodologia” deste capítulo em que se descrevem os
métodos e técnicas utilizadas pelo Ibge para a análise da influência as cidades e para a
divisão territorial regional.
Dos oito municípios a serem diretamente atingidos pela Nova Ferroeste no estado do
Mato Grosso do Sul, os municípios de Mundo Novo, Eldorado e Iguatemi não possuíam
plano diretor municipal. Já, no estado Paraná, todos os municípios a serem atingidos
possuem plano diretor aprovado. A Tabela 5-139 apresenta a quantidade de municípios a
serem atingidos pela Nova Ferroeste, por região geográfica intermediária, com
informação sobre a existência e ano de criação dos planos diretores mais antigos e mais
atuais.
Tabela 5-139: Quantidade de Municípios Atingidos pela Nova Ferroeste Onde Há
Plano Diretor, por Regiões Geográficas Intermediárias e Imediatas
Região
Geográfica
Intermediária

Região
Geográfica
Imediata

Cascavel
Cascavel

Cascavel
Foz do Iguaçu
Laranjeiras
do Sul:
Quedas do
Iguaçu
Marechal
Cândido
Rondon
Toledo

Cascavel

Cascavel
Cascavel
Total
Curitiba
Curitiba
Total
Dourados
Dourados
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Curitiba
Paranaguá
Amambai
Dourados

Ano da Lei de
Criação

Plano Diretor: Existência
Não
Contagem
0
0

Sim
Contagem
9
3

Total
Contagem
9
3

0

3

0
0
0
0
0
0
0
0

Mínimo

Máximo

1996
2004

2016
2007

3

2010

2014

1

1

2008

2008

6
22
7
2
9
1
4

6
22
7
2
9
1
4

2007
1996
2003
2007
2003
2006
2003

2016
2016
2015
2011
2015
2006
2017
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Região
Geográfica
Intermediária

Região
Geográfica
Imediata

Dourados

Naviraí:
Mundo Novo

Total
Guarapuava
Total
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Tota
Total

Ano da Lei de
Criação

Plano Diretor: Existência
Não
Contagem

Sim
Contagem

Total
Contagem

Mínimo

Máximo

3

0

3

.

.

2003
2007
2007
2004
2006
2004

2017
2016
2016
2007
2018
2018

3
5
8
Guarapuava
0
5
5
0
5
5
Irati
0
2
2
Ponta Grossa
0
3
3
l
0
5
5
3
46
49
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O plano diretor mais antigo do estado do Paraná é o de Curitiba, aprovado em 1966. Além
de Curitiba, mais quatro municípios paranaenses passaram a ter plano diretor ainda nos
anos 1990, antes da promulgação do Estatuto das Cidades, em 2001. São eles: Foz do
Iguaçu (1991), Toledo (1992), Cascavel (1996) e Dois Vizinhos (1997). Entre 1966 e
2003, apenas sete municípios paranaenses haviam realizado seu plano diretor. É
importante destacar que Lei Federal nº 10.257 (Estatuto das cidades), que passou a vigorar
a partir de 2001, determina a obrigatoriedade de realização de planos diretores apenas nos
municípios com população superior a 20 mil habitantes. Desse modo, por força desta lei,
no Paraná apenas 20% dos municípios apresentavam esta condição, conforme o Censo
Ibge 2000. Entretanto, o decreto estadual nº 2.381/2004/PR passou a vigorar e desde
então, a realização de convênios para financiamento de obras de infraestrutura e serviços
ocorre apenas aos municípios que já possuíam plano diretor ou que tivessem iniciado a
sua elaboração. Como resultado dessa política, o Paraná se tornou o único estado
brasileiro em que todos os municípios, sob a sua jurisdição, passaram a contar com planos
diretores municipais (Gráfico 5-110).
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Gráfico 5-110: Estados Brasileiros com mais de 50% de Municípios com Plano
Diretor até 2018

Fonte: Elaborado pela Fipe. Elaborado pela Fipe.

No Mato Grosso do Sul, 23% (18 municípios) não tinham plano diretor municipal até
2018, quando o Ibge realizou pesquisa nacional sobre o tema, mas 12 deles se
encontravam em processo de elaboração.
No Brasil, a quantidade de municípios com plano diretor aprovado por lei municipal era
de 2.855 (51,2%) em 2018, enquanto 533 (9,6%) deles viviam o processo de elaboração.
Até o ano de 2001, ano em que se aprova a Lei Federal nº 10.257 (Estatuto das Cidades),
havia 203 municípios brasileiros que tinham adotado planos diretores desde a década de
1950. Com a entrada em vigor do Estatuto das Cidades, a criação de planos diretores
municipais se intensificou, como se observa no Gráfico 5-111.
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Gráfico 5-111: Municípios com Plano Diretor Municipal, por Décadas e
Acumulado entre 1950 e 2018
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Fonte: Pesquisa de Informações municipais Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

As regiões geográficas de Dourados e Cascavel, onde estão 30 dos 49 municípios
diretamente atingidos, concentram 62% da extensão total da Nova Ferroeste. A Tabela
5-140 discrimina a extensão da ferrovia, em quilômetros, por região geográfica
intermediária, mostrando também, as extensões municipais máximas e mínimas. O
município a ser atingido com a maior extensão é Cascavel (102,3 km), pois se prevê que
seu território seja atravessado pelos ramais ferroviários Maracaju/Cascavel, Santa
Terezinha de Itaipu/ Cascavel e Cascavel/Paranaguá.
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Tabela 5-140: Extensão da Nova Ferroeste por Região Geográfica Intermediária
Região Geográfica
Intermediária

Quantidade de
Municípios

Extensão da
Ferrovia (km)

% da Extensão Total da
Ferrovia (km)

Extensão Média
(km)

Extensão
Máxima (km)

Extensão
Mínima (km)

Dourados

8

326,38

25,30%

40,8

64,6

14,8

Cascavel

22

473,13

36,70%

22,5

102,3

3,1

Guarapuava

5

156,98

12,20%

31,4

85,6

8,2

Ponta Grossa

5

163,27

12,60%

32,7

68,3

5,6

Curitiba

9

171,30

13,30%

19,0

46,2

5,6

Total

49

26,9

102,3

3,1
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1.291,06
100,00%
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Nas seções seguintes é avaliada a dinâmica territorial de acordo com as regiões
geográficas intermediárias e imediatas, em que se localizam os municípios a serem
atingidos.
5.3.4.1.1

Região Geográfica Intermediária de Dourados

Na região geográfica intermediária de Dourados, dos nove municípios a serem
diretamente atingidos, seis possuem plano diretor, sendo o de Dourados o mais antigo,
criado em 2003. Os planos diretores municipais de Itaporã (2014) e Caarapó (2006)
passaram por revisão nos anos de 2015 e 2018, respectivamente. Já, nos municípios de
Dourados, Amambai, e Maracaju os planos diretores municipais se encontram, ainda, em
seu estado original. Os demais municípios não possuem plano diretor municipal. A Tabela
5-141 apresenta os municípios a serem atingidos na região geográfica intermediária de
Dourados, conforme as regiões geográficas imediatas e as situações em relação à
existência de plano diretor e suas revisões.
Tabela 5-141: Situação dos Planos Diretores dos Municípios da Região Geográfica
Intermediária de Dourados
Região Geográfica
Imediata

Município

Plano
Diretor:
Existência

Ano da Lei
DE Criação

O Plano
foi
Revisto

Ano da
Última
Revisão

Amambai

Amambai

Sim

2006

Não

-

Dourados

Caarapó

Sim

2006

Sim

2018

Dourados

Dourados

Sim

2003

Não

-

Dourados

Itaporã

Sim

2014

Sim

2015

Dourados

Maracaju

Sim

2017

Não

-

Naviraí: Mundo Novo

Eldorado

Não

-

Não

-

Naviraí: Mundo Novo

Iguatemi

Não

-

Não

-

Mundo Novo
Não
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Não

-

Naviraí: Mundo Novo

5.3.4.1.2

Região Geográfica Intermediária de Cascavel

Todos os 22 municípios da região geográfica intermediária de Cascavel adotaram planos
diretores municipais, sendo o do município de Cascavel o mais antigo, criado no ano de
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1996 e o de Toledo, o mais recente criado em 2016. A Tabela 5-142 apresenta os
municípios a serem atingidos na região geográfica intermediária de Cascavel, conforme
as regiões geográficas imediatas e as situações em relação à existência de plano diretor e
suas revisões.
Tabela 5-142: Situação dos Planos Diretores dos Municípios da Região Geográfica
Intermediária de Cascavel
Região Geográfica
Imediata

Cascavel

Laranjeiras do Sul: Quedas
do Iguaçu
Marechal Cândido Rondon

Toledo

Foz do Iguaçu

Município

Plano Diretor: Ano da Lei O Plano foi
Existência
de Criação Revisto

Ano da
Última
Revisão

Cascavel

Sim

1996

Sim

2017

Campo Bonito

Sim

2006

Sim

2017

Catanduvas

Sim

2007

Não

-

Guaraniaçu

Sim

2008

Não

-

Ibema

Sim

2009

Não

-

Céu Azul

Sim

2010

Não

-

Matelândia

Sim

2011

Não

-

Vera Cruz do Oeste

Sim

2011

Não

-

Santa Tereza do
Oeste

Sim

2016

Não

-

Marquinho

Sim

2010

Não

-

Nova Laranjeiras

Sim

2011

Não

-

Laranjeiras do Sul

Sim

2014

Não

-

Nova Santa Rosa

Sim

2008

Sim

2018

Assis Chateaubriand

Sim

2007

Não

-

Guaíra

Sim

2008

Sim

2015

Tupãssi

Sim

2008

Não

-

Terra Roxa

Sim

2009

Sim

2010

Maripá

Sim

2013

Não

-

Toledo

Sim

2016

Sim

2016

Sim

2004

Sim

2016

Sim

2006

Não

-

Medianeira
Sim
2007
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Não

-

São Miguel do
Iguaçu
Santa Terezinha de
Itaipu

O plano diretor municipal de Cascavel passou por revisão no ano de 2017. Entre o grupo
de municípios analisados, Terra Roxa foi o primeiro município a revisar seu plano diretor
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e, desde então, mais seis municípios efetuaram revisões em seus planos diretores
municipais.
5.3.4.1.3

Região Geográfica Intermediária de Guarapuava

Na região geográfica intermediária de Guarapuava, onde cinco municípios são atingidos
de forma direta, apenas Candói foi o último a criar seu plano diretor municipal. O plano
diretor municipal de Guarapuava foi criado no ano de 2016 e passou por revisão, já, neste
mesmo ano (Tabela 5-143).
Tabela 5-143: Situação dos Planos Diretores dos Municípios da Região Geográfica
Intermediária de Guarapuava
Região Geográfica
Imediata
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava
Guarapuava

5.3.4.1.4

Município

Plano Diretor:
Existência

Ano da Lei de
Criação

Candói
Não
Cantagalo
Sim
2007
Goioxim
Sim
2007
Guarapuava
Sim
2016
Inácio Martins
Sim
2010
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O Plano foi
Revisto

Ano da
Última
Revisão

Não
Não
Não
Sim
Não

2016
-

Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa

Entre os municípios a serem diretamente atingidos pela Nova Ferroeste na região
geográfica intermediária de Ponta Grossa, verifica-se que todos possuem plano diretor
tendo sido o de Irati, o mais antigo, criado no ano de 2004. Apenas os planos diretores de
Irati e Palmeira passaram por revisões que ocorreram, ambas, no ano de 2016 (Tabela
5-144).
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Tabela 5-144: Situação dos Planos Diretores dos Municípios da Região Geográfica
Intermediária de Ponta Grossa
Região
Geográfica
Imediata
Irati
Ponta Grossa

5.3.4.1.5

Município

Plano
Diretor:
Existência

Ano da Lei de
Criação

Fernandes Pinheiro

Sim

2007

Irati
Sim
2004
Palmeira
Sim
2006
Porto Amazonas
Sim
2006
São João do Triunfo
Sim
2018
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O Plano foi
Revisto

Ano da
Última
Revisão
.

Sim
Sim

2016
2016
.
.

Região Geográfica Intermediária de Curitiba

Todos os nove municípios a serem diretamente atingidos na região geográfica
intermediária de Curitiba possuem plano diretor sendo o da Lapa o mais antigo, criado no
ano de 2003 e tendo sido, também, o primeiro a ter passado por revisão no ano de 2013.
A partir de então foram revisados os planos diretores Fazenda Rio Grande, em 2014, de
São José dos Pinhais, em 2014 e Balsa Nova cuja revisão ocorreu em 2018, conforme
exibe a Tabela 5-145.
Tabela 5-145: Situação dos Planos Diretores dos Municípios da Região Geográfica
Intermediária de Curitiba
Região
Geográfica
Imediata
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Paranaguá
Paranaguá
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Município

Plano Diretor:
Existência

Ano da Lei
de Criação

Araucária
Sim
2006
Balsa Nova
Sim
2007
Contenda
Sim
2010
Fazenda Rio Grande
Sim
2006
Lapa
Sim
2003
Mandirituba
Sim
2008
São José dos Pinhais
Sim
2015
Morretes
Sim
2011
Paranaguá
Sim
2007
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

O Plano foi
Revisto

Ano da
Última
Revisão

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não

.
2018
.
2014
2013
.
2015
.
.
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5.3.4.2 Mobilidade Urbana
O eixo projetado pela Nova Ferroeste registra 709 pontos de interseção com o sistema
rodoviário na área de estudo: 18 em rodovias federais, 33 em rodovias estaduais, 623 em
estradas municipais e 16 em vias urbanas. Conforme apresentado na Tabela 5-146 a maior
parte das interseções (623 locais) se encontra em estradas municipais localizadas em áreas
rurais de baixa densidade demográfica, 50% das quais localizadas nos municípios da
região geográfica intermediária de Cascavel.
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Tabela 5-146: Quantidade de Interseções, por Tipos de Vias, Situação do Setor Censitário e Região Geográfica Intermediária
Região Geográfica
Intermediária
Dourados
Cascavel
Guarapuava
Ponta Grossa
Curitiba
Total

CI 5477

Área Urbana de
Alta Densidade
Área Urbana de Baixa Densidade de Edificações
de Edificações
Estrada
Estrada
Rodovia
Rodovia
Estrada
Via
Municipal
Municipal
Federal
Estadual
Municipal
Urbana
91
0
0
0
0
0
308
4
0
0
1
1
46
0
0
2
0
8
85
0
0
1
0
0
93
0
2
0
0
7
623
4
2
3
1
16
Fonte: DNIT, 2021. Elaborado pela Fipe.

Área Rural (Exclusive Aglomerados)
Rodovia
Federal
4
9
1
1
3
18

Rodovia
Estadual
8
9
6
7
3
33

Povoado
Estrada
Municipal
0
0
0
0
9
9
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As interseções do eixo da Nova Ferroeste com rodovias federais e estaduais representam
7,9% das interseções. Por outro lado, as interseções com estradas municipais significam
praticamente 90% do total, conforme mostra o Gráfico 5-112.
Gráfico 5-112: Distribuição das Vias Interceptadas pelo Eixo da Nova Ferroeste,
por Esfera Governamental
16
2,26%

20
2,82%

36
5,08%

637
89,84%
Rodovia federal

Rodovia estadual

Estrada municipal

Via urbana

Fonte: DNIT, 2021. Elaborado pela Fipe.

As interseções com estradas municipais e vias urbanas representam 91% do total de
interseções a se produzirem pela Nova Ferroeste, ao longo de toda a sua extensão. O
município com a maior quantidade de interseções é Cascavel (103,24 km), seguido por,
Guarapuava (85,73 km) e Irati (68,23 km), conforme pode ser observado na Tabela 5-176.
A análise dos dados levantados, para cada município, sobre as variáveis: a) interseções
com as estradas municipais e vias urbanas e b) extensão do traçado, permitiu estabelecer
uma forte correlação entre ambas, conforme mostra o Gráfico 5-113.
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Gráfico 5-113: Correlação entre a Extensão da Nova Ferroeste e a Quantidade de
Interseções Com estradas Municipais e Vias Urbanas, em cada Município a ser
Atingido
60

50

Quantidade de interseções

R² = 0,8065

40

30

20

10

0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Extensão (Km)

Fonte: Elaborado pela Fipe.

A região geográfica intermediária de Cascavel, onde 22 municípios são atingidos pela
Nova Ferroeste (Tabela 5-138), abriga 47% do total de vias interceptadas, como se vê no
Gráfico 5-114.
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Gráfico 5-114: Distribuição das vias Interceptadas pelo Eixo da Nova Ferroeste,
por Região Geográfica Intermediária
103
15%

117
16%

94
13%

63
9%

Dourados

332
47%

Cascavel

Guarapuava

Ponta Grossa

Curitiba

Fonte: DNIT, 2021. Elaborado pela Fipe.

Nas seções seguintes são analisadas as características das locais em que ocorrem
intersecções entre o eixo da Nova Ferroeste e as vias existentes, bem como as
características da mobilidade da população local no entorno destas interseções.
5.3.4.2.1

Região Geográfica Intermediária de Dourados

As vias interceptadas na região geográfica intermediária de Dourados se localizam, sem
exceção, em área rural onde não se registra aglomerados. A rodovia federal BR-163, que
funciona como a principal conexão rodoviária entre o oeste paranaense e o sudoeste do
Mato Grosso Sul, deverá ser interceptada, na região de Dourados, pela Nova Ferroeste
em três pontos diferentes: nos distrito-sede dos municípios de Eldorado e nos distritos
sede e Nova América, no município de Caarapó. Além da BR-163, a Nova Ferroeste
deverá atravessar a BR-463, que liga as cidades de Dourados e Ponta Porã. A Tabela
5-147 apresenta a quantidade de interseções por região geográfica imediata, conforme o
nível de administração governamental e situação do setor censitário.
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Tabela 5-147: Quantidade de Interseções Viárias da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Dourados, por Região
Geográfica Imediata
Administração
Estadual
Federal
Estrada municipal
Total

CI 5477

Situação do Setor Censitário
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Rural (exclusive
aglomerados)

Imediata de Amambai

Imediata de Dourados

Imediata de Naviraí/
Mundo Novo

Total

0

6

2

8

0

3

1

4

18

42

31

91

51

34

103

18
Fonte: Ibge, 2010. Elaborado pela Fipe.
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Embora as rodovias estaduais desempenhem a função de ligação entre cidades, várias
delas servem, de forma mais intensa, como suporte às atividades agrícolas e pecuárias,
pois, uma parte considerável delas não possui revestimento asfáltico. Deve-se salientar
que grande parte do território atravessado por rodovias estaduais se constitui como vazios
demográficos. De uma maneira geral, as cidades da região são atravessadas pela BR-163,
a qual desempenha a função de ligação rodoviária entre elas.
As rodovias estaduais a serem interceptadas pela Nova Ferroeste são discriminadas na
Tabela 5-148, juntamente com a indicação do município e distrito em que ocorrerá o
cruzamento.
Tabela 5-148: Rodovias Estaduais a serem Interceptadas pela Nova Ferroeste na
região Geográfica Intermediária de Dourados, por Município e Distrito
Rodovia
MS-156
MS-278
MS-379
MS-295
MS-162
MS-270
MS-162
MS-141

Município
Caarapó
Caarapó
Dourados
Eldorado
Itaporã
Itaporã
Maracaju
Mundo Novo
Fonte: DNIT, 2021. Elaborado pela Fipe.

Distrito
Caarapó
Cristalina
Dourados
Eldorado
Carumbé
Carumbé
Maracaju
Mundo Novo

Destaca-se que as vias municipais, a serem interceptadas pela Nova Ferroeste, a exemplo
da maior parte das rodovias estaduais, tem a função de suporte à atividade Agropecuária
servindo como ligação às localidades no interior de cada município. O município com a
maior quantidade de interseções é Amambai (Tabela 5-149).
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Tabela 5-149: Quantidade de Interseções por Região Geográfica Imediata e
Município
Região Geográfica Imediata

Município

Quantidade DE
Interseções

Dourados

Maracaju

7

Dourados

Itaporã

4

Dourados

Dourados

15

Dourados

Caarapó

25

Amambai

Amambai

18

Naviraí: Mundo Novo

Eldorado

6

Naviraí: Mundo Novo

Iguatemi

15

Naviraí: Mundo Novo

Mundo Novo

13

Total
Fonte: Elaborado pela Fipe.
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5.3.4.2.2

Região Geográfica Intermediária de Cascavel

O eixo da Nova Ferroeste, conforme projeto, apresenta 332 pontos de interseção com
rodovias federais, rodovias estaduais, estradas municipais e vias urbanas (Tabela 5-150),
na região geográfica intermediária de Cascavel onde se encontram 22 municípios a serem
atingidos. As rodovias federais BR-277 (eixo Guaraniaçu/Foz do Iguaçu) e BR-163 (Eixo
Cascavel/Guaíra),

constituem-se

como

elementos

estruturantes

da

dinâmica

socioeconômica no território onde a cidade de Cascavel desempenha papel central para
as redes urbanas desta região. É importante salientar que o eixo da Nova Ferroeste, tanto
no trecho Guaraniaçu/Maracaju como no ramal Cascavel/Santa Terezinha de Itaipu, tem
essas rodovias como vetores de sua trajetória. Entre Guaraniaçu e Cascavel, o traçado
projetado para a Nova Ferroeste coincide, em sua maior parte, com o eixo da Ferroeste,
construído há quase três décadas e em operação na atualidade.
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Tabela 5-150: Quantidade de Interseções Viárias da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Cascavel, por Região
Geográfica Imediata
Administração
Estadual
Federal

Estrada municipal

Via urbana
Total

CI 5477

Situação do Setor
Censitário
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Urbana de Alta
Densidade de Edificações
Área Urbana de Baixa
Densidade de Edificações
Área Urbana de Baixa
Densidade de Edificações

Imediata
Laranjeiras do
Sul

Marechal Cândido
Rondon

Toledo

Total

Cascavel

Foz Do Iguaçu

5

1

0

0

3

9

6

1

1

0

1

9

120

50

23

2

113

310

1

0

0

0

3

4

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

132
52
24
Fonte: DNIT, 2021. Elaborado pela Fipe.

2

122

334

301

Além das rodovias federais BR-277 e BR-163, a Nova Ferroeste deverá interceptar, ainda,
as rodovias federais BR-158 (Laranjeiras/Marquinho) em Laranjeiras do Sul (distrito
Passo Liso), BR-272 (Guaíra/Piquerobi) em Guaíra (distrito-sede) e BR-369
(Cascavel/Corbélia) em Cascavel (distrito Espigão Azul). A rodovia federal BR-277, na
região geográfica intermediária de Cascavel é atravessada em cinco locais, nos
municípios de Guaraniaçu (distrito de Bela Vista), Ibema (distrito-sede), Cascavel
(distritos São João d’Oeste), Santa Tereza do Oeste (distrito-sede) e Medianeira (distritosede). Por fim, a BR-163 (Santa Tereza/Lindoeste) será interceptada no município de
Santa Tereza do Oeste (distrito-sede). Essas interseções ocorrem em áreas rurais
desprovidas de aglomerados.
Em rodovias estaduais da região de Cascavel ocorrem nove interseções conforme mostra
a Tabela 5-151, a qual apresenta o município e distrito onde se localizam estas
interseções.
Tabela 5-151: Rodovias Estaduais a Serem Interceptadas pela Nova Ferroeste na
Região Geográfica Intermediária de Cascavel, por Município e Distrito
RODOVIA

MUNICÍPIO

DISTRITO

PR-180

Cascavel

Espigão Azul

PR-180

Cascavel

São Salvador

PR-182

Maripá

Maripá

PR-239

Toledo

Toledo

PR-317

Toledo

Toledo

PR-486

Cascavel

Espigão Azul

PR-488

Céu Azul

Céu Azul

PR-495

Medianeira

Medianeira

PR-590

Matelândia
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Agro Cafeeira

Das 334 interseções da Nova Ferroeste em estradas municipais, nos 22 municípios a
serem atingidos na região de Cascavel, 59 (17,3%) se encontram nesse município (Tabela
5-152). Convém destacar que o município de Cascavel deverá abrigar a maior extensão
do traçado da Nova Ferroeste, entre todos os municípios a serem diretamente atingidos:
são 102,3 quilômetros apenas no território desta municipalidade.
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Tabela 5-152: Quantidade de Interseções por Região Geográfica Imediata e
Município
Região Geográfica Imediata

Município

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul
Marechal Cândido Rondon
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Campo Bonito
Cascavel
Catanduvas
Céu Azul
Guaraniaçu
Ibema
Matelândia
Santa Tereza do Oeste
Vera Cruz do Oeste
Medianeira
Santa Terezinha de Itaipu
São Miguel do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
Nova Laranjeiras
Nova Santa Rosa
Guaíra
Maripá
Terra Roxa
Toledo
Tupãssi
Total
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Quantidade de
Interseções
2
59
2
24
35
19
10
9
9
6
17
15
2
8
11
24
34
34
12
2
334

O Gráfico 5-115 apresenta a comparação entre as quantidades de interseções na região de
Cascavel, por município. Conforme evidenciado no Gráfico 5-113 a quantidade de
interseções com estradas municipais se correlaciona de maneira direta com a extensão do
projeto, em cada município.
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Gráfico 5-115: Quantidade de Interseções em Estradas Municipais na Região
Geográfica Intermediária de Cascavel, por Município
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Fonte: Elaborado pela Fipe.

5.3.4.2.3

Região Geográfica Intermediária de Guarapuava

A região geográfica intermediária de Guarapuava, com cinco municípios a serem
atingidos de forma direta pela Nova Ferroeste, registra, conforme projeto, 63 interseções
em rodovias federais, estaduais, estradas municipais e vias urbanas, sendo 10 delas em
áreas urbanas com baixa densidade de edificações (Tabela 5-153).
Tabela 5-153: Quantidade de Interseções Viárias da Nova Ferroeste na Região
Geográfica Intermediária de Guarapuava, por Região Geográfica Imediata
Administração

Estadual
Federal
Estrada municipal
Via urbana

Situação DO Setor Censitário

Região Geográfica Imediata
Guarapuava

Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Urbana de Baixa Densidade
de Edificações
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Urbana de Baixa Densidade
de Edificações

Total

6
2
1
46
8
63

Fonte: Elaborado pela Fipe, 2021; Ibge, 2010.
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Entre as rodovias de nível federal, apenas a BR-277 deverá ser interceptada pelo
empreendimento, no município de Guarapuava (Distrito Guará). Embora o projeto da
Nova Ferroeste preveja o aproveitamento de parte das estruturas da ferrovia Ferroeste,
atualmente em operação nesta região, esta travessia sobre a BR-277, especificamente, se
encontra em trecho novo, a ser construído em função do planejamento do contorno e
desvio da cidade de Guarapuava, e da construção do novo trecho desde esta cidade até ao
município de Porto Amazonas.
A rodovia estadual PR-364 se estende para o rumo noroeste, desde a cidade de
Guarapuava até à cidade de Goioxim atravessando o município de Cantagalo, e para o
rumo sudeste até à cidade de Inácio Martins. Esses são, também, os rumos aproximados
tomados pelo eixo da Nova Ferroeste e pelo atual traçado da ferrovia em operação nesta
região. Em razão disso, a rodovia estadual PR-364 será interseccionada em sete locais:
nos municípios de Goioxim (duas interseções em trecho da ferrovia existente na zona
rural do distrito-sede), Cantagalo (uma interseção no trecho da ferrovia existente na zona
rural do distrito Cavaco), Guarapuava (três interseções, sendo duas no trecho da ferrovia
existente na zona rural do distrito-sede e uma no trecho novo a ser construído no distrito
Guará), Inácio Martins (uma interseção em área rural no trecho novo a ser construído no
distrito-sede). Além da rodovia estadual PR-364, é interceptada a PR-466 (trecho
Guarapuava/Pitanga) em área rural, porém com usos característicos de urbanização, com
edificações residenciais e industriais.
As interseções com estradas municipais ocorrem em áreas rurais com baixíssima
densidade demográfica, em sua maioria no município de Guarapuava (76%), conforme
mostra o Gráfico 5-116.

CI 5477

305

Gráfico 5-116: Quantidade de Interseções em Estradas Municipais na Região
Geográfica Intermediária de Guarapuava, por Município
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Fonte: Elaborado pela Fipe.

As vias urbanas interseccionadas se encontram na cidade de Goioxim (cinco interseções
em área urbana com baixa densidade de edificações, em trecho existente e operacional da
Ferroeste) e na cidade de Guarapuava (três interseções em área urbana com baixa
densidade de edificações e uso agroindustrial. O município com a maior quantidade de
interseções é Guarapuava (Tabela 5-154).
Tabela 5-154: Quantidade de Interseções por Município
Município

Quantidade de Interseções

Cantagalo

6

Goioxim

15

Candói

2

Guarapuava

46

Inácio Martins

2

Total
Fonte: Elaborado pela Fipe.

5.3.4.2.4

71

Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa

A região geográfica intermediária de Ponta Grossa registra 91 intersecções (Tabela 5-155)
sendo apenas uma delas em área urbana de baixa densidade de edificações, no município
de Irati, na localidade Engenheiro Gutierrez, na rodovia estadual PR-364.
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Tabela 5-155: Quantidade de Interseções Viárias da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa, por
Região Geográfica Imediata
Administração

Região Geográfica Imediata
Irati
Ponta Grossa

Total

Área Rural (exclusive aglomerados)

5

2

7

Área Urbana de Baixa Densidade de Edificações

1

0

1

Federal

Área Rural (exclusive aglomerados)

1

0

1

Estrada municipal

Área Rural (exclusive aglomerados)

47

38

85

54
Fonte: Elaborado pela Fipe, 2021; Ibge, 2010.
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Registra-se uma intervenção com rodovia federal (BR-153, trecho entre Irati e Rebouças)
e sete rodovias estaduais. A rodovia estadual PR-364 liga as cidades de Irati e Inácio
Martins, atravessando o território destes dois municípios no sentido leste/oeste. O eixo
projetado para a Nova Ferroeste prevê cinco interseções nesta rodovia, em trecho a ser
construído em áreas rurais do município de Irati, sendo três delas em seu distrito-sede e
uma no distrito Itapará. Ainda em Irati registra-se uma interseção na PR-160. Este trecho
da PR-160 não possui revestimento asfáltico e serve à ligação entre a cidade de Inácio
Martins e a sede do distrito e Itapará, esta última no município de Irati. Também são
interceptadas as rodovias estaduais PR-160 no distrito de Papagaios Novos, município de
Palmeira (trecho entre Palmeira e São João do Triunfo) e a PR-427 em área rural próxima
à cidade de Porto Amazonas.
Dos 85 locais em que ocorrem interseções em estradas municipais pela Nova Ferroeste,
33 se encontram no município de Irati (15 delas no distrito de Guamirim), conforme exibe
o Gráfico 5-117.
Gráfico 5-117: Quantidade de interseções em estradas municipais na região
geográfica intermediária de Ponta Grossa, por município
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Fonte: Elaborado pela Fipe.

A maior quantidade de interseções, entre a Nova Ferroeste e o sistema rodoviário na
região geográfica intermediaria de Ponta Grossa, ocorre no município de Irati, conforme
Tabela 5-154.

CI 5477

308

Tabela 5-156: Quantidade de Interseções por Região Geográfica Imediata e
Município
Região Geográfica Imediata

Município

Quantidade de Interseções

Irati

Irati

40

Irati

Fernandes Pinheiro

14

Ponta Grossa

São João do Triunfo

1

Ponta Grossa

Palmeira

23

Ponta Grossa

Porto Amazonas

16

Total
Fonte: Elaborado pela Fipe.

5.3.4.2.5

94

Região Geográfica Intermediária de Curitiba

A região geográfica intermediária de Curitiba registra 117 interseções (Tabela 5-157),
sendo 12 em áreas urbanas de baixa densidade de edificações (duas em rodovias federais
e 10 em vias urbanas), além de nove em aglomerados classificados pelo Ibge como
“Povoado”. As demais interseções se localizam em áreas rurais sem aglomerados
urbanos.
As interseções com rodovias federais acontecem na BR-277 (trecho Paranaguá/Curitiba,
no município de Paranaguá, próxima à sede do distrito de Alexandra, porém em área
rural), no trecho da BR-101 (trecho Garuva/BR-277, em parte rural do distrito-sede do
município de Morretes), na BR-116 (trecho Fazenda Rio Grande/Mandirituba, em área
urbana de baixa densidade demográfica no distrito-sede do município de Mandirituba),
na BR-376 (trecho São José dos Pinhais/Garuva em área urbana de baixa densidade de
edificações no distrito-sede de São José dos Pinhais) e na BR-476 (trecho
Araucária/Contenda, em área rural do distrito-sede do município de Contenda).
Quanto às rodovias estaduais, são interseccionadas a PR-510 em área rural do distritosede de Contenda, a PR-511 em área rural do distrito-sede de Araucária e a PR-512 em
área rural do distrito Mariental, este último no município da Lapa.
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Tabela 5-157: Quantidade de Interseções Viárias da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de Curitiba, por Região
Geográfica Imediata
Administração

Situação DO Setor Censitário

Imediata DE Curitiba

Imediata DE Paranaguá

Total

Estadual

Área Rural (exclusive aglomerados)

3

0

3

Federal

Área Rural (exclusive aglomerados)

1

2

3

Federal

Área Urbana de Baixa Densidade de Edificações

2

0

2

Municipal

Área Rural (exclusive aglomerados)

81

12

93

Municipal

Povoado

9

0

9

Via urbana

Área Urbana de Baixa Densidade de Edificações

7

0

7

14

117

Total
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Fonte: Elaborado pela Fipe, 2021; Ibge, 2010.
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As interseções com estradas municipais, num total de 83, estão concentradas no
município de São José dos Pinhais, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas com
baixa densidade de edificações (Gráfico 5-118). Oito interseções com estradas municipais
se localizam no projeto de assentamento rural do Incra denominado “Contestado”, cujas
território foi classificado pelo Ibge como “Povoado”.
Gráfico 5-118: Quantidade de Interseções em Estradas Municipais na Região
Geográfica Intermediária de Curitiba, por Município
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Fonte: Elaborado pela Fipe.

As sete interseções com vias urbanas, ocorrem em áreas urbanizadas com baixa densidade
de edificações nas sedes municipais de São José dos Pinhais (quatro interseções),
Mandirituba (duas interseções) e contenda (uma interseção).
A maior quantidade de interseções, entre a Nova Ferroeste e o sistema rodoviário na
região geográfica intermediaria de Curitiba, ocorre no município de Paranaguá, conforme
a Tabela 5-161.
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Tabela 5-158: Quantidade de Interseções por Região Geográfica Imediata e
Município
Região Geográfica Imediata
Município
Curitiba
Balsa Nova
Curitiba
Lapa
Curitiba
Contenda
Curitiba
Mandirituba
Curitiba
Araucária
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Curitiba
São José dos Pinhais
Paranaguá
Morretes
Paranaguá
Paranaguá
Total
Fonte: Elaborado pela Fipe/2021

Quantidade de Interseções
0
7
11
11
11
7
9
5
46
107

5.3.4.3 Uso e Ocupação do Solo
A presente análise do uso e ocupação do solo contempla o mapeamento das áreas
urbanizadas, do sistema viário, do uso econômico consolidado e da relevância para a
conservação natural na área de estudo, e na área de estudo expandida para o meio
socioeconômico. Além disso, apresenta-se a caracterização da estrutura fundiária em
termos gerais para a área de estudo e, de modo específico, para o corredor de dois
quilômetros em cada lado da ferrovia. A caracterização da estrutura fundiária se baseou
nos levantamentos empíricos amostrais, nos dados do Censo agropecuário 2017, e nas
informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O estudo comparativo entre os dados
fundiários, sistematizados no Censo Agropecuário 2017 e no CAR, permitiu a avaliação
de diferentes aspectos relacionados à quantidade, ao tamanho, à localização e às formas
de uso e ocupação dos estabelecimentos agropecuários, o que não seria possível no caso
de utilização de apenas uma destas fontes.
As informações disponibilizadas pelo Censo agropecuário e pelo CAR envolvem, em
certa medida, não obstante os seus objetivos distintos, dados estatísticos passíveis de
comparação em termos da estrutura fundiária. De forma especial, o presente estudo
compara a quantidade e os tamanhos dos estabelecimentos agropecuários, a partir de
ambas as fontes, por município e regiões geográficas. Deve-se salientar que as
informações do CAR permitem conhecer, além da localização exata das propriedades
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rurais e do seu tamanho individual, suas dimensões georreferenciadas e o mapeamento
do uso e ocupação do solo em cada uma delas. Apesar das informações disponibilizadas
pelo Cadastro Ambiental Rural resultarem da autodeclaração dos proprietários dos
estabelecimentos agropecuários e carecerem, em grande parte, de auditagem por parte da
autoridade governamental, esta imensa base de dados se revela extremamente útil para o
tipo de pesquisa que se realiza aqui.
O uso e a ocupação do solo na área de estudo comportam uma diversidade de arranjos,
em termos da alternância entre partes do território, devido à sua larga extensão, onde
predomina o uso agropecuário ou a conservação natural, assim como a presença de
assentamentos rurais, terras indígenas e áreas urbanizadas. Na região geográfica
intermediária de Dourados predominam os estabelecimentos agropecuários com largas
superfícies entremeados por diversos assentamentos rurais e terras indígenas (Figura 5-9).
A vegetação nativa existente neste território se restringe às áreas de preservação
permanente e reservas legais de domínio privado. Apesar da elevada superfície delimitada
para a ocupação indígena (Tabela 5-162 e Gráfico 5-121), nesta região, a cobertura
vegetal nativa existente nestes territórios é incipiente devido à larga utilização
Agropecuária. O desenvolvimento intensivo de atividades econômicas nas terras
indígenas da região geográfica intermediária de Dourados, resulta da ocupação não
indígena de parte deste território e do próprio uso econômico indígena de forma autônoma
ou associada aos produtores não indígenas.
As áreas de conservação natural sob a gestão governamental, na região intermediária de
Dourados, se concentram na margem esquerda do rio Paraná onde se encontram a unidade
de conservação de uso sustentável APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná e as unidades
de conservação de proteção integral: Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema,
Parque Natural Municipal de Naviraí e a parte ocidental do Parque Nacional de Ilha
Grande. A rodovia federal, que atravessa o território de norte a sul, desde Maracaju até
Mundo Novo, se constitui como o principal eixo vetor de desenvolvimento e em cujo
entorno se encontram importantes cidades da região, como Dourados e Mundo Novo.
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Figura 5-9: Uso e Ocupação do Solo na Região Geográfica Intermediária de
Dourados

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021.

Na região geográfica intermediária de Cascavel se registra intensa atividade agrícola, com
predomínio do cultivo de lavouras temporárias, e forte presença de estabelecimentos
agropecuários menores (áreas inferiores a 50 hectares). Na parte sul do território se
destaca a unidade de conservação de proteção integral do Parque Nacional do Iguaçu e,
mais a oeste, a terra indígena Rio das Cobras, ambas com ampla cobertura vegetal. Na
parte oeste, junto à fronteira com o Paraguai se destaca a massa de água do reservatório
da usina hidrelétrica de Itaipu (Figura 5-10).
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Figura 5-10: Uso e Ocupação do Solo na Região Geográfica Intermediária de
Cascavel

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021.

Apesar do predomínio das áreas consolidadas de uso agrícola, especialmente em parte
dos municípios de Guarapuava, Candói e Pinhão, destaca-se a cobertura vegetal presente
em unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável, além de reservas
legais em áreas de domínio privado nas partes sul e leste da região geográfica
intermediária de Guarapuava. Ao Norte se destaca a cobertura vegetal na terra indígena
Marrecas. Também se observa intensa cobertura vegetal no corredor estruturado pelo
curso do rio Iguaçu, e os reservatórios hidrelétricos existentes na região (Figura 5-11).
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Figura 5-11: Uso e ocupação do Solo na Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021.

A maior parte do território da região geográfica intermediária de Ponta Grossa tem seu
uso consolidado pelo desenvolvimento de atividades econômicas, em maior proporção o
cultivo de lavouras temporárias, mas também a silvicultura e as pastagens em menor
escala. As áreas destinadas à conservação natural se limitam às reservas legais e áreas de
preservação permanente sob o domínio privado e, mais, as unidades de conservação de
proteção integral: Reserva Biológica das Araucárias no município de Teixeira Soares, a
Floresta Nacional de Irati nos municípios de Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares e a
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Estação Ecológica Fernandes Pinheiro, esta última no município de mesmo nome. A
unidade de conservação de uso sustentável APA Escarpa Devoniana se estende, de norte
a sul, por todo o território da região geográfica intermediária de Ponta Grossa. (Figura
5-12 e a Tabela 5-17).
A região geográfica intermediária de Curitiba tem seu território caracterizado por intensa
urbanização no entorno da capital paranaense, e ampla cobertura vegetal em áreas
públicas e privadas com conservação natural de proteção integral ou uso sustentável na
parte leste, na Serra do Mar (Figura 5-13). A cobertura vegetal nativa com maior
intensidade, se estende também, para a parte norte do território onde se encontram os
municípios do Vale do Ribeira em região montanhosa com terrenos de alta declividade.
As atividades agropecuárias estão presentes com maior intensidade nas partes oeste e sul,
porém, limitadas ao cultivo e lavouras temporárias em pequenas propriedades, como a
fumicultura, havendo também ampla cobertura de florestas plantadas para a produção de
madeira e celulose.
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Figura 5-12: Uso e ocupação do Solo na Região Geográfica Intermediária de Ponta
Grossa

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021.
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Figura 5-13: Uso e Ocupação do solo na Região Geográfica Intermediária de
Curitiba

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021.

5.3.4.3.1

Estabelecimentos Agropecuários

De acordo com os dados do Censo Agropecuário 2017, a área de estudo expandida (AEE)
registrou 143,6 mil estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área de 9,08
milhões de hectares. Conforme mostram as tabelas Tabela 5-159 e Tabela 5-160, o Censo
agropecuário omite as informações das propriedades quando o agregado apresentado
revelaria informações individuais, isso ocorre em atenção à lei de respeito ao sigilo da
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informação privada. Em relação à quantidade total, a região de Cascavel, com 58
municípios, agrega o maior número de estabelecimentos agropecuários, sendo a maior
parte deles com tamanhos individuais inferiores a 50 hectares.
Apesar dos estabelecimentos com tamanhos individuais inferiores a 50 hectares serem a
maioria em todas as regiões geográficas intermediárias, a área total ocupada por eles é
significativamente reduzida em relação às propriedades de tamanhos maiores (Tabela
5-160). Essa situação revela um aspecto da concentração fundiária que se intensificou nas
últimas décadas nestas regiões, e em todo o território nacional.
O Gráfico 5-119, apresenta a quantidade e a área total dos estabelecimentos agropecuários
em três grupos de tamanhos (com menos de 50, entre 50 e 500, mais de 500 hectares), em
cada região geográfica intermediária que compõe a AEE. Por meio desta comparação,
entre quantidade e área totais, resta a compreensão sobre a concentração e a dispersão
fundiária: em todas as regiões analisadas, as propriedades com tamanhos inferiores a 50
hectares representam entre 67,2% (Guarapuava) e 86,6% (Cascavel) ao mesmo tempo em
que a área por elas ocupada varia entre 4,9% (Dourados) e 35,4% (Curitiba).
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Tabela 5-159: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários por Região Geográfica Intermediária
Região Geográfica Intermediária
Mais de 0 a menos de 1 ha
Mais de 5 a menos de 10 ha
Mais de 10 a menos de 50 ha
Mais de 50 a menos de 100 ha
Mais de 100 a menos de 200 ha
Mais de 200 a menos de 500 ha
Mais de 500 a menos de 1.000 ha
Mais de 1.000 a menos de 10.000 há
Mais de 10.000 há
Produtor sem área
Total Informado *
Total Geral **

Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa
Total DA Linha
3.928
2.493
414
1.262
1.324
9.421
8.606
4.627
3.134
3.141
4.920
24.428
23.451
7.858
6.792
7.974
9.252
55.327
3.942
1.159
1.024
1.118
1.418
8.661
2.060
517
890
574
808
4.849
1.400
345
1.304
492
685
4.226
393
119
851
156
254
1.773
143
106
930
119
186
1.484
1
3
22
.
4
30
117
63
15
30
91
316
44.041
17.290
15.376
14.866
18.942
110.515
54.809
25.774
18.185
19.350
25.538
143.656
Fonte: Censo agropecuário, 2017. Elaborado pela Fipe.
* O total informado refere-se exclusivamente à quantidade de estabelecimentos cujas informações não foram suprimidas em atenção à lei de proteção da informação.
** O total geral refere-se à quantidade total de estabelecimentos agropecuários incluindo-se aqueles cujas informações foram suprimidas em atenção à lei de proteção
da informação.
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Tabela 5-160: Área dos Estabelecimentos Agropecuários por Região Geográfica Intermediária
Região Geográfica Intermediária
Mais de 0 a menos de 1 ha
Mais de 01 a menos de 5 ha
Mais de 5 a menos de 10 ha
Mais de 10 a menos de 50 ha
Mais de 50 a menos de 100 ha
Mais de 100 a menos de 200 ha
Mais de 200 a menos de 500 ha
Mais de 500 a menos de 1.000 ha
Mais de 1.000 a menos de 10.000 ha
Mais de 10.000 ha
Total informado *
Total geral **

Cascavel
Curitiba
Dourados
Guarapuava
Ponta Grossa
Total Da Linha
1.647
1.059
146
568
551
3.971
32.957
24.145
6.990
14.014
21.008
99.114
65.570
34.449
24.411
23.730
37.114
185.274
504.888
171.890
140.779
176.868
205.390
1.199.815
276.477
79.921
71.919
78.986
98.458
605.761
288.548
71.293
124.945
80.143
112.785
677.714
427.638
97.097
422.194
154.295
215.166
1.316.390
221.253
68.549
601.828
101.497
170.243
1.163.370
90.318
105.210
1.941.087
170.033
206.405
2.513.053
0
0
164.186
0
0
164.186
1.909.296
653.613
3.498.485
800.134
1.067.120
7.928.648
2.132.859
899.934
3.779.370
904.653
1.364.793
9.081.609
Fonte: Censo agropecuário, 2017. Elaborado pela Fipe.
* O total informado refere-se exclusivamente à quantidade de estabelecimentos cujas informações não foram suprimidas em atenção à lei de proteção da informação.
** O total geral refere-se à quantidade total de estabelecimentos agropecuários incluindo-se aqueles cujas informações foram suprimidas em atenção à lei de proteção
da informação.
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Gráfico 5-119: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos por Região
Geográfica Intermediária e Grupos de Área Total
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Fonte: Censo agropecuário, 2017; Cadastro ambiental rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

A comparação entre as quantidade e áreas totais dos estabelecimentos agropecuários
registradas pelo Censo Agropecuário e pelo CAR, apesar de apresentar discrepância em
termos absolutos (Tabela 5-161), apresenta estreita similaridade em termos relativos.
Quando se analisa os resultados da comparação, em termos relativos, entre as quantidade
e área totais de propriedades rurais, observa-se estreita simetria, ou seja, tanto as
quantidades como as áreas apresentam valores próximos, em cada região geográfica
intermediária, para as duas fontes de dados. Enquanto o Censo agropecuário 2017 indica
143,6 mil estabelecimentos agropecuários recenseados na AEE, o CAR apresenta 221 mil
cadastros de estabelecimentos registrados até fevereiro de 2021, resultando em uma
diferença de 54%. Em relação à área, a diferença entre as duas fontes é de 20%.
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Tabela 5-161: Comparação entre as Quantidade e Área Totais de Estabelecimentos Registradas pelo Censo Agropecuário 2017 e
CAR
Quantidade E Área Dos Estabelecimentos
Agropecuários

Cascavel

Curitiba

Dourados

Guarapuava

Ponta Grossa

Total

Quantidade de estabelecimentos agropecuários (Ibge)

54.809

25.774

18.185

19.350

25.538

143.656

Quantidade de estabelecimentos agropecuários (CAR)

82.572

50.373

20.791

23.865

43.415

221.016

Área dos estabelecimentos agropecuários (Ibge)

2.132.859

899.934

3.779.370

904.653

1.364.793

9.081.609

Área dos estabelecimentos agropecuários (CAR)

2.299.198

1.702.600

4.050.068

1.102.784

1.765.703

10.920.353

Fonte: Censo agropecuário, 2017; Cadastro ambiental rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.
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Quando se analisa os resultados da comparação, em termos relativos, entre as quantidade
e área totais de propriedades rurais, observa-se estreita simetria, ou seja, tanto as
quantidades como as áreas apresentam valores próximos, em cada região geográfica
intermediária, para as duas fontes de dados, como se vê no Gráfico 5-120.
Gráfico 5-120: Quantidade e Área dos Estabelecimentos Agropecuários, em
Valores Relativos, Informados pelo CAR e Censo Agropecuário 2017
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Fonte: Censo agropecuário, 2017; Cadastro ambiental rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

5.3.4.3.2

Assentamentos Rurais, Terras Indígenas e unidades de Conservação

Além da ocupação e do uso do solo por estabelecimentos agropecuários, de domínio
privado, registra-se uma parte do território da AEE com assentamentos rurais, terras
indígenas e unidades de conservação sob domínio e gestão governamental. As unidades
de conservação de uso sustentável abrangem terras pertencentes a particulares, tais como,
as áreas de proteção ambiental (APA) e as reservas particulares de patrimônio natural
(Rppn). No interior dessas se desenvolvem atividades econômicas, sendo, além de tudo,
estas propriedades, passíveis de recenseamento pelo Censo Agropecuário e de inscrição
no CAR. Entre as áreas de proteção ambiental se destacam a APA Ilhas e várzeas do rio
Paraná, na região de Dourados (396,2 mil hectares) e a APA Escarpa Devoniana, na
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região de Curitiba (414 mil hectares). Desse modo, o território ocupado por áreas de
conservação com uso sustentável, de 1,42 milhões de hectares (Tabela 5-164), se
sobrepõe às áreas de estabelecimentos agropecuários. Já, os assentamentos rurais, as
terras indígenas e as unidades de conservação de proteção integral não implicam a
ocupação de terras particulares estando todas, em sua maioria, sob o domínio
governamental nas esferas municipal, estadual e federal.
A Tabela 5-163 resume a situação dos assentamentos rurais, terras indígenas e unidades
de conservação mostrando a sua quantidade em cada região geográfica intermediária.
Como se vê, dos 204 assentamentos rurais da AEE, 75 estão na região de Dourados, assim
como 26 das 33 terras indígenas (Tabela 5-163). Das 64 unidades de conservação, 34 se
encontram na região geográfica intermediária de Curitiba.
A maior parte das áreas ocupadas com assentamentos rurais, terras indígenas e unidades
de conservação de uso sustentável se encontram na região geográfica de Dourados. Por
outro lado, a região de Curitiba e Cascavel concentram a maior parte de área ocupada
com unidades de conservação com proteção integral (Gráfico 5-121), em cujo contexto
se destacam o os parques nacionais: Iguaçu (168 mil hectares), Guaricana (49,3 mil
hectares), Superagui (33,8 mil hectares) e Saint Hilaire-Lange (24,4 mil hectares). Além
desses, o município de Guaraqueçaba, também na região geográfica intermediária de
Curitiba, abriga parte dos parques estaduais Rio Turvo (73,9 mil hectares) e Largamar de
Cananéia (40,8 mil hectares).

CI 5477

326

Tabela 5-162: Áreas Ocupadas por Assentamentos Rurais, Terras Indígenas e Unidades de Conservação na AEE
Região Geográfica
Intermediária
Dourados
Cascavel
Guarapuava
Ponta Grossa
Curitiba
Total

Assentamento Rural
189.525,8
109.383,0
47.563,8
12.405,4
4.630,3
363.508,3

Unidade de Conservação de
Proteção Integral
146.144,3
92.464,6
28.021,0
168.090,4
18.186,5
9.067,0
.
38.822,6
1.697,5
157.435,0
194.049,3
465.879,6
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

Terra Indígena

Unidade de Conservação
de Uso Sustentável
406.122,5
136.620,1
334.783,0
542.659,3
1.420.184,8

Total
834.257,1
305.494,4
211.437,3
386.010,9
706.422,1
2.443.621,9

Tabela 5-163: Quantidade de Assentamentos, Terras Indígenas e Unidades de Conservação por Região Geográfica Intermediária,
na AEE
Região Geográfica
Intermediária
Dourados
Cascavel
Ponta Grossa
Guarapuava
Curitiba
Total
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Assentamento Rural
75
46
20
58
5
204

Unidade de Conservação de
Proteção Integral
26
5
4
1
0
6
2
5
1
15
33
32
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Terra Indígena

Unidade de Conservação
de uso Sustentável
6
0
6
1
19
32

Total
112
51
32
66
40
301
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Gráfico 5-121: Área dos Assentamentos, Terras Indígenas e Unidades de
Conservação por Região Geográfica Intermediária, na AEE (Hectares)
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Unidade de conservação de proteção integral

Unidade de conservação de uso sustentável

Fonte: Elaborado pela Fipe.

5.3.4.3.3

Áreas Urbanizadas

Além das propriedades rurais, assentamentos rurais, terras indígenas e unidades de
conservação, parte considerável do território é ocupada com áreas urbanizadas em
cidades. A Tabela 5-165 apresenta a situação dos setores censitários com base nos
critérios adotados pelo Ibge para a elaboração da malha digital de setores censitários a ser
utilizada na execução do Censo Ibge 2020, com previsão para ser realizado em 2022. A
malha setorial de 2020 modificou a classificação adotada em 2010 de forma diferencial,
no meio urbano, as áreas com alta e baixa densidade de edificações. Os antigos
aglomerados rurais de extensão urbana passaram, em 2020, a ser considerados como
“núcleo urbano”. Foi introduzida uma nona situação correspondente às massas d’água
que se constituem, geralmente, em setores desprovidos de população e edificações. A
Tabela 5-129 apresenta os tipos e a situação dos setores, conforme a malha setorial de
2020.
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Tabela 5-164: Classificação dos Setores Censitários por Tipo e Situação Conforme o Censo Ibge 2020 com Previsão de Realização
em 2022
Tipo

Código

Situação do Setor

Descrição

Urbano

1

Área urbana com alta densidade de edificações

Área urbana com alta densidade de edificações

Urbano

2

Área urbana com baixa densidade de edificações

Inclui expansão urbana, novos loteamentos, áreas verdes desabitadas, etc.

Urbano

3

Núcleo urbano

Inclui as antigas áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais de extensão urbana da
metodologia do Censo 2010

Rural

5

Aglomerado rural: Povoado

Caracterizado pela existência de Comércio e Serviços

Rural

6

Aglomerado rural: Núcleo

Vinculado a um único proprietário, fazenda ou estabelecimento agropecuário

Rural

7

Aglomerado rural: Lugarejo

Não dispõe de Comércio e Serviços como o povoado

Rural

8

Área rural

Caracterizada pela dispersão de domicílios e estabelecimentos agropecuários

Rural

9

Massa d’água

Porções de água que por motivos operacionais foram isoladas em setor censitário
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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As áreas urbanas das cidades existentes na AEE compreendem os setores com alta e baixa
densidade de edificações, conforme exibe a Tabela 5-165. Nas regiões de Curitiba e Ponta
Grossa, a área ocupada com os aglomerados de baixa densidade de edificações é superior
às de alta densidade de edificações, ao contrário do que ocorre nas demais regiões da
AEE. Uma possível explicação para este fenômeno se relaciona ao tamanho relativo das
cidades e à ocupação histórica de seus territórios. Cidades com maiores taxas de
verticalização das edificações residenciais, industriais e de serviços, por exemplo, não
obstante a sua alta densidade demográfica, tendem a ocupar menos espaços urbanizados.
Tabela 5-165: Áreas Conforme a Situação dos Setores Censitários Adotada para o
Censo 2020 com Previsão de Realização em 2022
Área (Hectares)
Situação do Setor Censitário

Cascavel Curitiba Dourados Guarapuava

Área Urbana de Alta Densidade de
45.284
Edificações
Área Urbana de Baixa Densidade
22.271
de Edificações
Núcleo Urbano
1.812

Ponta
Grossa

Total

83.226

25.546

9.730

21.253

185.040

95.263

22.706

6.521

24.178

170.939

6.825

521

1.972

1.843

12.974

Povoado

1.744

8.441

215

478

686

11.565

Lugarejo

1.000

654

121

224

686

2.684

Núcleo Rural

172

.

360

28

.

561

Massa de Água
Área Rural (exclusive
aglomerados)
Total

76.485

33.774

0

7.418

.

117.677

2.619.027 2.035.567 4.316.570 1.356.824

1.920.405 12.248.394

2.767.796 2.263.751 4.366.039 1.383.196
Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

1.969.052 12.749.833

A maior parte do território dos municípios, de uma maneira geral, é composta por áreas
estritamente rurais caracterizadas pela ausência de aglomerados de qualquer espécie, e
com dispersão das edificações encontradas nos estabelecimentos agropecuários. Em todas
as regiões geográficas, as áreas essencialmente rurais caracterizam entre 90% (região de
Curitiba) e 99% (região de Dourados) do território (Gráfico 5-122).
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Gráfico 5-122: Taxa de Ocupação do Território na AEE por Situação do Setor
Censitário (2020)
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Total

Área (Hectares)
Área Urbana de Alta Densidade de Edificações
Área Urbana de Baixa Densidade de Edificações
Núcleo Urbano
Povoado
Lugarejo
Núcleo Rural
Massa de Água
Área Rural (exclusive aglomerados)

Fonte: Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.

5.3.4.4 Desapropriação: Características da ADA e seu Entorno
Do eixo da Nova Ferroeste, em toda a sua extensão, intercepta aproximadamente 2.655
estabelecimentos agropecuários que perfazem uma superfície total de 360,1 mil hectares.
Quase 50% dos estabelecimentos agropecuários a serem atingidos pela Nova Ferroeste se
encontram na região intermediária de Cascavel, em 22 municípios. Todavia, os
estabelecimentos agropecuários a serem atingidos na região intermediária de Dourados,
onde estão oito municípios a serem atravessados pelo empreendimento, representam
43,6% da área total de todas as propriedades a serem atingidas. A Tabela 5-166 apresenta
os valores absolutos e relativos, das quantidades e superfícies dos estabelecimentos
atingidos discriminados por região geográfica intermediária. Além disso, esta tabela
mostra os tamanhos máximo e mínimo destes estabelecimentos, em hectares, juntamente
com os tamanhos médios e medianos, valor modal e o desvio padrão.
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Tabela 5-166: Razão, Centralidade e Dispersão da Quantidade e da Área dos Estabelecimentos Agropecuários, por Região
Geográfica Intermediária
Região Geográfica Intermediária

Qt.

Dourados

251

9,5%

157.179

43,6%

626

126

1.243

1

10.122

Cascavel

1.295

48,8%

82.208

22,8%

63

23

168

0

3.000

Guarapuava

246

9,3%

48.874

13,6%

199

27

527

1

4.954

Ponta Grossa

412

15,5%

26.495

7,4%

64

23

176

0

2.500

Curitiba

451

17,0%

45.344

12,6%

101

12

678

0

9.922

2.655
100,0%
360.101
100,0%
136
24
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

543

0

10.122

Total
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Do conjunto de 2.655 propriedades a serem atingidas pela Nova Ferroeste, 72,7% têm
superfície inferior a 50 hectares, enquanto as de tamanho inferior a 10 hectares
representam 22,9% como mostrado no Gráfico 5-123.
Gráfico 5-123: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste por Faixas de Tamanhos em Hectares
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Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

Apesar das propriedades rurais com superfícies inferiores a 50 hectares, representarem
mais de dois terços da quantidade total de estabelecimentos agropecuários atingidos de
forma direta, sua área equivale a apenas 9,6% da área total atingida. Por outro lado, a área
das propriedades com tamanhos superiores a 1.000 hectares, representa 65,8% da área
total de propriedades atingidas. Isso significa que 1.930 produtores rurais têm à sua
disposição uma área total de 34,5 mil hectares, ao mesmo tempo em que 142 produtores
detêm a propriedade de 186,9 mil hectares, situação que denota, em termos fundiários,
uma forte concentração (Gráfico 5-124).
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Gráfico 5-124: Superfície dos Estabelecimentos Agropecuários Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste por Faixas de Tamanhos em Hectares
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Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

Do total de propriedades a serem atingidas, 88,3% estavam inscritas no CAR até fevereiro
de 2021, conforme a Tabela 5-167. A estimativa relativa à quantidade e superfície de
estabelecimentos agropecuários sem inscrição no CAR, foi realizada com base na análise
de imagens de satélites e pela comparação das características das propriedades vizinhas e
contíguas.
A região intermediária de Curitiba, onde nove municípios são atingidos, registra o maior
número, em termos proporcionais, de estabelecimentos atingidos sem inscrição no CAR
até fevereiro de 2021, equivalente a 20,7% do total de propriedades atingidas de forma
direta nesta região (Tabela 5-167).
Quanto à superfície, verifica-se que 7% da área total dos estabelecimentos atingidos não
estavam inscritos no CAR. A região intermediária de Ponta Grossa registra a maior área
de estabelecimentos atingidos não inscritos no CAR, correspondente a 6,74 mil hectares,
representando 25,4% da área total das propriedades atingidas de forma direta nesta região,
conforme a Tabela 5-168.
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Tabela 5-167: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários Diretamente
Atingidos pela Ferrovia Nova Ferroeste, por Região Geográfica Intermediária e
Situação em Relação ao CAR
Região Geográfica
Intermediária

Com Inscrição no
CAR
Qt.

% da Linha

Sem Inscrição no
CAR
Qt.

% da Linha

Total
Qt.

Dourados
220
87,6%
31
12,4%
251
Cascavel
1.193
92,1%
102
7,9%
1.295
Guarapuava
198
80,5%
48
19,5%
246
Ponta Grossa
376
91,3%
36
8,7%
412
Curitiba
358
79,4%
93
20,6%
451
Total
2.345
88,3%
310
11,7%
2.655
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

% da
Linha
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Tabela 5-168: Área total em hectares dos estabelecimentos agropecuários
diretamente atingidos pela ferrovia Nova Ferroeste, por região geográfica
intermediária e situação em relação ao CAR
Região
Geográfica
Intermediária
Cascavel

Com Inscrição no CAR
Área
% da Linha
(Hectares)
72.224
87,9%

Sem Inscrição no CAR
Área
% da Linha
(Hectares)
9.985
12,1%

Total
Área
(Hectares)
82.208

% da Linha
100,0%

Curitiba

41.966

92,5%

3.378

7,5%

45.344

100,0%

Dourados

154.275

98,2%

2.904

1,8%

157.179

100,0%

Guarapuava

42.808

87,6%

6.066

12,4%

48.874

100,0%

Ponta Grossa

19.754

74,6%

6.741

25,4%

26.495

100,0%

331.026
91,9%
29.075
8,1%
360.101
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,0%

Total

Os levantamentos realizados para a identificação e a caracterização das estruturas
existentes na faixa marginal de 40 metros em cada lado do eixo da Nova Ferroeste, se
basearam em análises prévias de imagens de satélite e pesquisas de campo amostrais,
conforme a descrição apresentada na seção metodologia (item 5.3.1), referente ao meio
socioeconômico. De acordo com estes levantamentos, foram encontradas 589 estruturas
com predomínio de domicílios ocupados, os quais somaram 372 unidades. A Tabela
5-169 mostra a quantidade de estruturas, por tipo, em cada região geográfica
intermediária.
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Tabela 5-169: Edificações Existentes na Área a ser Diretamente Afetada pela Nova Ferroeste, por Região Geográfica Intermediária
Região Geográfica
Intermediária
Cascavel

CI 5477

185

Domicílio não
Ocupado
1

Curitiba

107

2

40

3

8

160

Dourados

7

2

9

0

12

30

Guarapuava

45

2

19

0

4

70

Ponta Grossa

28

6

16

2

1

53

Total

372

5

38

589

Domicílio Ocupado

Galpão

Estufa Agrícola

77

0

Outras
Edificações
13

13
161
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Total
276
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Mais da metade das edificações existentes se encontram na região geográfica
intermediária de Cascavel e se localizam às margens da ferrovia em operação,
especialmente na cidade de Guaraniaçu, como se representa o Gráfico 5-125.
Gráfico 5-125: Percentual de Edificações na Área a ser Diretamente Afetada, por
Região Geográfica Intermediária

Fonte: Elaborado pela Fipe.

Como mencionado anteriormente, a maior parte das edificações referem-se a moradias
ocupadas (372 unidades) que representam 63% do total de edificações existentes. O
segundo tipo de edificação mais frequente são os galpões, em especial os de uso agrícola.
As outras edificações identificadas, não caracterizadas como domicílios ou galpões,
referem-se a seis currais, seis estufas agrícolas, quatro correias de grãos, três prédios
comerciais, uma oficina mecânica, uma escola, uma igreja, 16 torres de linhas de
transmissão de energia elétrica, duas piscinas e uma praça de pedágio (Gráfico 5-126).
À exceção da região geográfica intermediária de Dourados, onde predominam os galpões
agrícolas, nas demais regiões os domicílios ocupados são as edificações as mais afetadas
de forma direta, como se observa no Gráfico 5-127.
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Gráfico 5-126: Percentual de Edificações na Área a ser Diretamente Afetada, por
Tipo

Fonte: Elaborado pela Fipe.

Gráfico 5-127: Percentual de Estruturas na Faixa de 40 metros, por Tipo e Região
Geográfica Intermediária

Fonte: Elaborado pela Fipe.
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5.3.4.4.1

Região Geográfica Intermediária de Dourados

A região geográfica intermediária de Dourados é atingida por um quarto de toda a
extensão da Nova Ferroeste, equivalente a 326,27 quilômetros, sendo os municípios de
Caarapó e Iguatemi os mais atingidos, no que se refere à extensão da nova ferrovia,
conforme a Tabela 5-170.
Na região intermediária de Dourados serão atingidos, de forma direta, conforme
estimativa, 251 estabelecimentos agropecuários dos quais 87,6% estavam inscritos no
CAR em fevereiro de 2021, de acordo com a discriminação apresentada na Tabela 5-171,
por região imediata e áreas em hectares.
Tabela 5-170: Extensão da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de
Dourados por Regiões Geográficas Imediatas e Municípios
Região Geográfica Imediata
Município
Extensão (km)
Amambai
Amambai
52,73
Amambai
Total
52,73
Dourados
Caarapó
64,7
Dourados
Dourados
49,34
Dourados
Itaporã
14,84
Dourados
Maracaju
30,86
Dourados
Total
265,2
Naviraí: Mundo Novo
Eldorado
20,26
Naviraí: Mundo Novo
Iguatemi
63,11
Naviraí: Mundo Novo
Mundo Novo
30,43
Naviraí: Mundo Novo
Total
113,8
Total
431,73
Fonte: TPF-SENER, 2021. Elaborado pela Fipe.

%
12,21%
12,21%
14,99%
11,43%
3,44%
7,15%
61,43%
4,69%
14,62%
7,05%
26,36%
100,00%

Tabela 5-171: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários Diretamente
Atingidos pela Ferrovia Nova Ferroeste, por Região Geográfica Imediata e
Situação em Relação ao CAR
Com Inscrição no CAr
Região Geográfica Imediata

Qt.

% da Linha

Sem Inscrição no CAR
Qt.

% da Linha

Qt.

Amambai
19
100,00%
0
0,00%
19
Dourados
114
89,76%
13
10,24%
127
Naviraí: Mundo Novo
87
82,86%
18
17,14%
105
Total
220
87,65%
31
12,35%
251
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021; Elaborado pela Fipe.

CI 5477

Total
% da
Linha
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Na faixa de domínio projetada, estima-se a existência de 21 estruturas sendo a maior parte
delas referentes aos galpões de uso agropecuário. A Tabela 5-172 apresenta o número de
estruturas por regiões geográficas imediatas, municípios e distritos.
Tabela 5-172: Edificações a Serem Diretamente Atingidas, por Região Imediata,
Município e Distrito
Região
Geográfica
Imediata

Amambai
Dourados
Dourados
Dourados
Dourados
Naviraí: Mundo
Novo
Naviraí: Mundo
Novo
Naviraí: Mundo
Novo

Município

Distrito

Dom. Não
Ocupado

Domicílio
Ocupado

Galpão

Outras

Total

Amambai
Caarapó
Dourados
Itaporã
Maracaju

Amambai
Caarapó
Dourados
Carumbé
Maracaju

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
3
0
0
0

2
0
0
0
0

5
3
0
0
0

Eldorado

Eldorado

0

0

0

0

0

Iguatemi

Iguatemi

0

0

1

0

1

Mundo
Novo

2

6

2

2

12

2
6
Fonte: Elaborado pela Fipe.

9

4

21

Mundo
Novo
Total

Nas seções seguintes são analisadas as informações sobre as propriedades e edificações
atingidas nas regiões geográficas imediatas de Dourados, Amambai e Naviraí: Mundo
Novo juntamente com cada um dos seus municípios.
5.3.4.4.1.1 Região Geográfica Imediata de Dourados
Na região imediata centralizada pela cidade de Dourados, onde a rede urbana atingida
pela Nova Ferroeste é formada por quatro municípios: Maracaju, Itaporã, Dourados e
Caarapó, serão atingidos 127 estabelecimentos agropecuários de forma direta pelo
empreendimento. Desse total, 114 estavam inscritas no CAR até fevereiro de 2021. A
Tabela 5-173 informa a quantidade e a área dos estabelecimentos por município e distrito.
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Tabela 5-173: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários, por
Município, Distrito e Situação em Relação ao CAR
Município
Caarapó

Total
Dourados

Distrito
Caarapó
Cristalina
Nova
América

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
36
13.943,30
13
2.916,70
13

7.238,70

Sem Inscrição no
CAR
Área
qt.
(Hectares)
7
617
1
15
0

.

Total

43
14

Área
(Hectares)
14.560,30
2.931,70

13

7.238,70

Qt.

62
24.098,80
8
632
70
15
14.400,60
2
244
17
8
4.344,80
0
.
8
Total
23
18.745,40
2
244
25
Itaporã
Carumbé
13
9.886,30
1
57
14
Total
13
9.886,30
1
57
14
Maracaju
Maracaju
16
8.822,00
2
271,4
18
Total
16
8.822,00
2
271,4
18
Total
114
61.553
13
1.204
127
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.
Dourados
Picadinha

24.730,80
14.644,60
4.344,80
18.989,40
9.943,30
9.943,30
9.093,40
9.093,40
62.757

Maracaju
O município de Maracaju, atingido por 30,86 quilômetros da extensão da Nova Ferroeste,
deverá abrigar em seu território o marco zero deste empreendimento, numa região
denominada Água Boa, em uma propriedade rural localizada próxima à rodovia BR-267
e da sede municipal de Maracaju. A propriedade possui uma área de 886 hectares, sendo
700 hectares destinados à lavoura de grãos, principalmente soja e milho. A propriedade
ainda tem uma área destinada à pastagem. O proprietário dessa fazenda é originário do
Rio Grande do Sul, tendo se estabelecido neste local na década de 1980. Em entrevista
realizada para o presente estudo, disse ter conhecimento do projeto, mas se surpreendeu
ao descobrir que sua propriedade pode ser atingida. Acredita não haver problemas em
relação a isso, desde que se faça uma boa negociação para a venda da parte de suas terras
necessárias ao empreendimento.
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Foto 5-5: Estabelecimento Agropecuário onde se Localiza o Ponto Inicial da Nova
Ferroeste no Município de Maracaju, MS

Fonte: Carolina Iarosz, 29/03/2021.

Esta região é caracterizada por grandes propriedades rurais, onde o cultivo de soja e milho
é a principal atividade econômica. A cidade de Maracaju é conhecida como a capital
brasileira da linguiça e um fato curioso marca a sua origem. A ocupação deste território
se deu, principalmente por mineiros que trabalhavam em comitivas e tinham a linguiça:
na época feita de carne de porco, como o principal item da sua alimentação. Com o tempo,
a linguiça passou a ser produzida com pedaços “nobres” da carne de boi, substituindo a
carne de porco em razão da maior oferta da carne bovina nesta região. O prato ganhou o
apreço dos consumidores locais e de pessoas de outras regiões que visitam Maracaju, se
tornando um grande atrativo turístico para o município que todo ano realiza a festa da
Linguiça.
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Figura 5-14: Localização da Nova Ferroeste no Município de Maracaju

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Embora o município tenha 16 estabelecimentos agropecuários atingidos pelo traçado do
empreendimento, não foram identificadas edificações atingidas de forma direta na área a
ser diretamente afetada. O traçado da Nova Ferroeste cruza a rodovia estadual MS-162, e
segue margeando esta rodovia até cruzar um pequeno trecho do território do município
de Dourados, adentrando em seguida no território do município de Itaporã.
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Foto 5-6: Cruzamento da Nova Ferroeste com a Rodovia estadual MS-162 no
Município de Maracaju, Estado do Mato Grosso do Sul

Fonte: Carolina Iarosz, 30/03/2021.

Itaporã
No território pertencente ao município de Itaporã, a Nova Ferroeste percorre um trajeto
de aproximadamente 14,8 quilômetros, passando pela parte oeste do município, na
localidade denominada Carumbé, atingindo 13 estabelecimentos agropecuários ao longo
do traçado, e nenhuma edificação. Este município, a exemplo de Maracaju, também se
caracteriza pela ocupação de grandes propriedades rurais, cultivo extensivo de grão e
baixa densidade demográfica. A Nova Ferroeste cruza a rodovia estadual MS-260 junto
ao entroncamento desta com a MS-162, conforme se observa na Figura 5-15.

CI 5477

344

Figura 5-15: Localização da Nova Ferroeste no Município de Itaporã

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A Foto 5-7 mostra aspectos físicos do local em que deverá ocorrer a interseção, entre a
Nova Ferroeste e a MS-162. Como se vê, trata-se de via sem revestimento asfáltico, com
boas condições de tráfego e vital para o suporte às atividades agrícolas municipais e
regionais.
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Foto 5-7: Cruzamento da Nova Ferroeste no Entroncamento das Rodovias MS-260
e MS-162 no Município de Itaporã

Fonte: Carolina Iarosz, 30/03/2021.

Dourados
No município de Dourados, a Nova Ferroeste percorrerá um trajeto de aproximadamente
49,34 quilômetros em áreas rurais com grandes extensões de plantio de soja e milho, e
baixíssima densidade demográfica e em uma parte de área urbana com baixa densidade
de edificações, conforme a malha digital de setores censitários elaborada em 2020 para
utilização no próximo censo demográfico (Figura 5-16). São atingidos de forma direta 25
estabelecimentos agropecuários, com tamanho médio de 760 hectares, porém, sem
nenhuma edificação na área a ser diretamente afetada.
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Figura 5-16: Localização da Nova Ferroeste no Município de Dourados

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Em uma das propriedades atingidas de forma direta pela Nova Ferroeste, em que se
realizaram levantamentos para este estudo, localizada na rodovia Dourados/Itahum,
próxima da Vila Progresso e a Cidade Universitária: onde também se encontra o campus
da Universidade Federal da Grande Dourados e o Aeroporto de Dourados, o proprietário
está fazendo o que considera um grande investimento em tanques para a criação de peixes.
A propriedade possui uma área de 1.440 hectares, dos quais 1.200 são utilizados para o
cultivo de milho e soja. A propriedade (Foto 5-8) possui ainda dois domicílios, um
ocupado eventualmente pelo proprietário e outro ocupado por um funcionário desta
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fazenda. Esta propriedade é atingida pela Nova Ferroeste em parte da sua área utilizada
para o cultivo de lavouras temporárias.
Foto 5-8: Estabelecimento Agropecuário Atingido pela Nova Ferroeste na Região
da Vila Progresso, no Município de Dourados

Fonte: Carolina Iarosz, 30/03/2021.

O Município de Dourados abriga em seu território parte da Reserva Indígena Dourados.
Uma área de três mil hectares, onde 48,81% do total da área pertence ao município de
Dourados, e os outros 52,55%, ao município de Itaporã. Na Reserva vivem 15.023
indígenas, dos povos Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva e Terena. A Nova Ferroeste não
atinge diretamente esta terra indígena em nenhum dos municípios atingidos. A ferrovia
dentro do município de Dourados ainda cruza a rodovia BR-463 e a MS-379, seguindo
em sentido ao município de Caarapó (Figura 5-15).
Caarapó
O município de Caarapó, a ser travessado por 64,7 quilômetros de extensão da Nova
Ferroeste (Figura 5-17), tem 70 estabelecimentos agropecuários atingidos de forma direta.
Foram identificadas na área a ser diretamente afetada, três estruturas de galpões agrícolas,
não sendo verificado nenhum domicílio ocupado a ser atingido diretamente pelo
empreendimento.
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Figura 5-17: Localização da Nova Ferroeste no Município de Caarapó

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

O território municipal de Caarapó apresenta características diferenciadas acerca do
cultivo de lavouras temporárias, em comparação aos municípios de Maracaju, Itaporã e
Dourados, pois as extensas áreas cultivadas com soja e milho, naquele município, se
reduzem e dão lugar às áreas de pastagem e cana de açúcar. Isso se deve, certamente a
diversos fatores, como as condições do solo e a proximidade com plantas industriais que
utilizam a cana de açúcar em seus processos (Foto 5-8).
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Foto 5-9: Lavoura de Cana de Açúcar no Município de Caarapó

Fonte: Carolina Iarosz, 31/03/2021.

O traçado da Nova Ferroeste cruza a rodovia MS-278 (Figura 5-17) nas proximidades
com o núcleo urbano do distrito de Cristalina, cuja ocupação está ligada ao projeto
governamental da década de 1950, que visava a criação de colônias agrícolas para
desenvolver economicamente esta região. O projeto “A Marcha para o Oeste” encontrou
bom êxito com a implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (Cand), que
buscava uma nova possibilidade de desenvolvimento econômico para a região depois da
crise ervateira.
Caarapó tem sua história marcada pelos ervais, que deram origem, inclusive, ao nome da
cidade. Em Guarani káa é erva-mate e rapo raiz, a tradução káa rapo é raiz da erva mate
(SILVEIRA; MELO; JESUS, 2016). Várias colônias estaduais e municipais foram
criadas neste período. A antiga Colônia Cristalina é atualmente um núcleo urbano
adensado, onde funciona uma rede de comércios e uma escola de ensino fundamental e
médio, a Escola Estadual Padre José de Anchieta, onde estudam os alunos que residem
nesta região.
As propriedades do entorno do núcleo urbanizado de Cristalina se caracterizam como
grandes propriedades rurais, produtoras de grãos, pecuária bovina com uso de pastagens
e algumas áreas com plantio de cana-de-açúcar. Nesta região, uma das propriedades
atingidas possui uma área de 20 hectares, onde a maior parte é ocupada por área de plantio
de soja e milho. Esta propriedade possui três domicílios ocupados, porém, não atingidos
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de forma direta e suas vias de acesso não são asfaltadas, não havendo sistemas coletivos
para saneamento básico. A água utilizada pelos moradores vem de poço artesiano, o
esgoto dos domicílios é destinado às fossas sépticas, o resíduo reciclável é levado para a
cidade ou queimado, e o orgânico jogado para os animais ou colocado em cultivo de
hortaliças. Os alunos em idade escolar se deslocam até à sede do distrito de Cristalina
para frequentar escola. Nesta propriedade, uma estrutura de galpão e área de plantação
são atingidas pela Nova Ferroeste (Foto 5-8).
Foto 5-10: Estabelecimento Agropecuário Atingido pela Nova Ferroeste no
Município de Caarapó

Fonte: Bruna Tays Silva, 31/03/2021.

Além das colônias agrícolas, instaladas entre a década de 1950 e 1970, o município ainda
possui um grande aldeamento indígena, criado em 1924, já na tentativa de limitar o
território e a ocupação destes povos tradicionais, visando à ocupação dos colonos que
viriam em seguida. O confinamento e a acomodação compulsória se intensificaram a
partir da década de 1950 com a chegada dos colonos, provocando uma superpopulação e
a sobreposição das famílias dentro do pequeno território destinado a eles (MARTINS,
2018). Na terra indígena Caarapó Te`ýikue, localizada a 11,5 quilômetros do eixo da
Nova Ferroeste, vivem aproximadamente 4.930 pessoas, dos povos guarani kaiowá e
guarani nhandeva. A terra indígena Caarapó está localizada a cerca de 19 quilômetros da
sede urbana do município, seu acesso é realizado pela rodovia estadual MS-378 que
atravessa esta terra indígena e dá acesso ao município de Laguna Caarapã. Outra
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comunidade tem lutado há anos pela demarcação de suas terras no município de Caarapó,
e pelo reconhecimento da terra indígena Guyraroká. A aldeia teria uma área de 11.404
mil hectares e faria parte da antiga fazenda Lagoa de Ouro, que atualmente abriga 26
propriedades tituladas em cartório, localizadas na região do distrito de Cristalina.
Os indígenas guaranis kaiowá vivem em uma área de 55 hectares, são 24 famílias e
somam aproximadamente 120 pessoas. A área é palco de intensos e repetidos conflitos
com os proprietários de terras e usineiros do entorno. Estudos antropológicos
confirmaram a tradicionalidade do aldeamento, que já teve a sua portaria declaratória
publicada pelo Ministério da Justiça (MJ) no ano de 2009, aguardando a demarcação e a
homologação por parte da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Presidência da
República. Todavia, em 2014, os ministros da 2ª turma da corte do Supremo Tribunal
Federal derrubaram a demarcação da TI Guyraroká. A decisão da maioria dos ministros
apontou para o não reconhecimento da existência de posse indígena nesta região com base
na tese do marco temporal, segundo a qual seria necessária a comprovação de que estes
indígenas estavam nestas terras durante a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Em abril deste ano (2021), o STF julgou novamente o caso e anulou a decisão tomada em
2014, considerando que os indígenas não foram devidamente ouvidos na época. Esse
processo voltaria para votação em julho, mas foi adiada para outubro de 2021. O traçado
da Nova Ferroeste não atinge a terra indígena Caarapó, mas passa nas proximidades desta
área que se encontra em disputa ocupada pelos indígenas da aldeia Guyraroká, no distrito
de Cristalina. O traçado da Nova Ferroeste contorna a sede urbana do município de
Caarapó, cruzando a BR-163, em sentido ao município de Amambai.
5.3.4.4.1.2 Região Geográfica Imediata de Amambai
Na região imediata centralizada pela cidade de Amambai, onde a rede urbana atingida
pela Nova Ferroeste é formada apenas pelo município de Amambai serão atingidos, de
forma direta, 19 estabelecimentos agropecuários com área total de 29,3 mil hectares,
todos inscritos no CAR até fevereiro de 2021. A Tabela 5-174 informa a quantidade e a
área dos estabelecimentos por distrito.
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Tabela 5-174: Quantidade e Área Total em Hectares dos Estabelecimentos
Agropecuários Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste, na Região Imediata de
Amambai, por Município, Distrito e Situação em Relação ao CAR
Município

Distrito

Amambai

Amambai
Total

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Total
Qt.

Área
(Hectares)

19

29.271,90

0

.

19

29.271,90

19

29.271,90

0

.

19

29.271,90

Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

Amambai
No município de Amambai, a Nova Ferroeste percorre um trecho de 52,73 quilômetros,
atingindo 19 estabelecimentos agropecuários onde se encontram, na área a ser
diretamente afetada, duas edificações que servem ao trato do gado e dois galpões
agrícolas. A região diretamente atingida pelo empreendimento é caracterizada por
grandes propriedades rurais, onde a pecuária bovina em modo extensivo é a atividade
predominante. O traçado da Nova Ferroeste cruza o rio Amambai, que é o marco divisor
entre os municípios de Caarapó e Amambai, cruzando em seguida a rodovia estadual MS289 (Figura 5-18).
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Figura 5-18: Localização da Nova Ferroeste no Município de Amambai

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

No trecho entre o rio Amambai e a rodovia, foi identificada uma propriedade onde há um
galpão agrícola a ser atingido. A propriedade em questão possui uma área de 333 hectares,
sendo 300 destes utilizados para pastagens. Segundo uma moradora local, entrevistada
para o presente estudo, o proprietário reside em São Paulo e a família desta moradora é
residente nesta fazenda e aí se estabeleceu há pouco mais de um mês. Disse se incomodar
com a distância até à cidade e com a dificuldade para o tráfego nas estradas locais, devido
às más condições de tráfego que apresentam (Foto 5-8).
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Foto 5-11: Moradia de Empregado em Estabelecimento Agropecuário Atingido
pela Nova Ferroeste no Município de Amambai

Fonte: Bruna Tays Silva, 31/03/2021.

A ferrovia segue o seu traçado cruzando a rodovia estadual MS-289, adentrando uma
região de relevo em declividade, estradas não pavimentadas com más condições para o
tráfego de veículos e imensas áreas de pastagens e baixíssima densidade demográfica
(Foto 5-8).
Foto 5-12: Paisagem da Área Rural do Município de Amambai Atingida pela Nova
Ferroeste

Fonte: Carolina Iarosz, 31/03/2021.

Amambai, segundo o Censo do Ibge de 2010, possuía a maior população indígena do
estado do Mato Grosso do Sul, eram na época, 7.225 pessoas dos povos Guarani Kaiowá
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e Guarani Ñandeva, que vivem em diversas aldeias dentro da terra indígena Amambai,
que possui uma área de 2.000 mil hectares. A terra indígena Amambai não é atingida
diretamente pela Nova Ferroeste, e dista cerca de 34 quilômetros do eixo do seu traçado.
5.3.4.4.1.3 Região Geográfica Imediata de Naviraí-Mundo Novo
Na região imediata centralizada pelas cidades de Naviraí e Mundo Novo, onde a rede
urbana atingida pela Nova Ferroeste é formada pelos municípios de Mundo Novo,
Eldorado e Iguatemi serão atingidos 105 estabelecimentos agropecuários de forma direta
pelo empreendimento com área total de 65,1 mil hectares. Desse total, 87 estavam
inscritas no CAR até fevereiro de 2021. A Tabela 5-175 informa a quantidade e a área
dos estabelecimentos por município e distrito.
Tabela 5-175: Quantidade e Área Total em Hectares dos Estabelecimentos
Agropecuários, por Município, Distrito e Situação em Relação ao CAR
Com Inscrição no CAR
Município

Distrito
15

Área
(Hectares)
12.063,60

Eldorado

Total

15

12.063,60

4

Iguatemi

Iguatemi

20

47.292,30

Total

20

Mundo Novo
Total
Total

Mundo
Novo

Total

19

Área
(Hectares)
12.536,60

473

19

12.536,60

1

553

21

47.845,30

47.292,30

1

553

21

47.845,30

52

4.094,40

13

674

65

4.768,40

52

4.094,40

13

674

65

4.768,40

qt.
Eldorado

Sem Inscrição no
CAR
Área
qt.
(Hectares)
4
473

qt.

87
63.450
18
1.700
105
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

65.150

Iguatemi
No município de Iguatemi, a Nova Ferroeste percorre um trecho de 63,11 quilômetros,
atingindo diretamente 21 estabelecimentos agropecuários, duas edificações, sendo um
galpão e uma mangueira para o gado (Figura 5-19). A região do município de Iguatemi a
ser atingida pela Nova Ferroeste é caracterizada por baixa densidade demográfica e a
presença de grandes propriedades rurais dedicadas, principalmente, à pecuária bovina
extensiva e às lavouras temporárias de soja e milho. São observadas, ainda, algumas áreas
destinadas ao plantio de cana-de-açúcar e à silvicultura.
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Figura 5-19: Localização da Nova Ferroeste no Município de Iguatemi

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

As estradas rurais de Iguatemi, nas regiões a serem atingidas pela Nova Ferroeste, não
são pavimentadas e algumas apresentam más condições de tráfego. Essa foi uma
observação feita por um entrevistado em uma das propriedades afetadas pelo
empreendimento. Disse que a falta de manutenção das vias, prejudica muito o escoamento
da produção, situação que se agrava em tempos de chuva intensa. A propriedade em
questão possui uma área de 1.143 hectares, onde a maior parte é utilizada para o cultivo
de lavoura temporária. Este entrevistado acredita que o projeto da Nova Ferroeste irá
contribuir para a redução dos custos de transporte e armazenamento da produção. Os
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produtores buscam novas alternativas para armazenamento dos grãos nos próprios
estabelecimentos agropecuários, de forma a reduzir os custos com a utilização de
estruturas de armazenagem de terceiros.
A Foto 5-13 exibe a estrutura para armazenagem de grãos em estabelecimento
agropecuário a ser atingido pela Nova Ferroeste no município de Iguatemi, estado do
Mato Grosso do Sul.
Foto 5-13: Estrutura para Armazenagem de Grãos em Estabelecimento
Agropecuário a ser Atingido pela Nova Ferroeste em Iguatemi

Fonte: Carolina Iarosz, 31/03/2021.

Eldorado
No município de Eldorado, são 19 os estabelecimentos agropecuários a serem atingidos
pela Nova Ferroeste, não tendo sido identificada nenhuma edificação as ser afetada de
forma direta pelo empreendimento ao logo dos seus 20,26 quilômetros de extensão
(Figura 5-20). O município de Eldorado, assim como seu vizinho Mundo Novo, foi criado
com a intenção de povoar essa região lindeira ao rio Paraná, já na divisa com o estado do
Paraná na década de 1950. Os núcleos urbanos e os lotes das áreas rurais mais próximas
à sede municipal foram projetados mantendo um padrão de tamanho, conforme a
destinação de uso do solo. Em Eldorado já existia um antigo povoado denominado
Colônia Velha, localizado a quatro quilômetros da atual sede municipal. Embora o espaço
geográfico de Eldorado seja apresentado como Mata Atlântica, grande parte do seu
território foi desmatado para a implantação da agricultura extensiva.
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Figura 5-20: Localização da Nova Ferroeste no Município de Eldorado

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

No ano de 1997 foi criado no município o projeto de assentamento rural Floresta Branca,
na antiga fazenda de mesmo nome, com uma área de 5.074 hectares, onde foram
assentadas, pelo Incra, 185 famílias, a maioria originária de acampamentos localizados
nos municípios de Paranhos, Taquarussu e Batayporã. Alguns trabalhadores de fazendas
da própria cidade de Eldorado também foram beneficiados com lotes neste assentamento.
O município de Eldorado se diferencia dos demais municípios da região de Dourados
devido ao predomínio, em seu território, de lotes com tamanhos menores devido às
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políticas públicas de ocupação, orientadas para a formação de colônias para o
assentamento de famílias em lotes de 20 hectares.
A Foto 5-14 mostra um estabelecimento agropecuário no assentamento rural Floresta
Branca, município de Eldorado, estado do Mato Grosso do Sul.
Foto 5-14: Estabelecimento Agropecuário no Assentamento Rural Floresta Branca,
Município de Eldorado

Fonte: Carolina Iarosz, 01/04/2021.

No Assentamento Floresta Branca as vias de acesso não possuem pavimentação asfáltica.
As famílias não são atendidas por serviços de saneamento básico e não há transporte
público. O assentamento possuía uma escola de ensino infantil e fundamental, a escola
municipal Assentamento Floresta Branca que teve suas atividades encerradas no final do
ano letivo de 2012. O assentamento Floresta Branca não é atingido de forma direta pela
Nova Ferroeste cujo traçado coincide com sua divisa.
Em outro estabelecimento agropecuário atingido pela Nova Ferroeste no município de
Eldorado, a família ali residente e proprietária disse estar surpresa com a informação, pois
sabia deste empreendimento, mas imaginou que fosse construído em outro lugar. Na
propriedade de 70 hectares, a família reside há mais de 30 anos, cultivando uma variedade
de frutas para a sua subsistência e cultivando mandioca para o próprio sustento.
Recentemente, foram construídos tanques (Foto 5-14) para a criação de peixes visando a
sua comercialização e aumento da renda familiar. A propriedade possui dois domicílios
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ocupados e galpões. Nenhuma das edificações existentes na propriedade é atingida pelo
empreendimento.
Foto 5-15: Tanques Recém-Instalados em um Estabelecimento Agropecuário
Atingido pela Nova Ferroeste em sua Área de Plantio

Fonte: Carolina Iarosz, 01/04/2021.

O território do município de Eldorado abriga a terra indígena Cerrito, uma área de dois
mil hectares, onde vivem 586 indígenas dos povos Guarani kaiowá e Nhandeva.
Localizada na Estrada EL-51, a uma distância de 40 quilômetros da sede municipal. A
aldeia conta com uma escola indígena que atende 185 alunos do ensino fundamental I e
II. A terra indígena Cerrito não é diretamente afetada pela Nova Ferroeste, e dista cerca
de 10,3 quilômetros do empreendimento. A ferrovia segue o trecho nas proximidades com
a rodovia federal BR-163, cruzando o rio Iguatemi na divisa com o município de Novo
Mundo.
Mundo Novo
No município de Mundo Novo (Figura 5-21) a Nova Ferroeste percorre um trecho de
30,43 quilômetros, atingindo diretamente 65 estabelecimentos agropecuários e 12
edificações, sendo seis domicílios ocupados. Mundo Novo está localizado na parte sul do
estado do Mato Grosso do Sul, fazendo fronteira com a república do Paraguai e divisa, a
leste, com o estado do Paraná, no município de Guaíra e com os municípios de Eldorado
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ao norte e Japorã ao oeste, ambos no estado do Mato Grosso do Sul. De forma semelhante
à colonização de Eldorado, Mundo Novo teve sua ocupação, na década de 1960 marcada
por projetos de loteamentos que organizados pelo Incra, na época Instituto Brasileiro de
Reforma Agraria (Ibra), que cuidou de desapropriar uma área total de 72,9 mil hectares,
implantando um processo de parcelamento e distribuição de terras em pequenas parcelas.
Figura 5-21: Localização da Nova Ferroeste no Município de Mundo Novo

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Inicialmente foram entregues, nos assentamentos criados em Mundo Novo, 1.500 lotes
rurais para famílias vindas de todas as regiões do país, principalmente do estado de São
Paulo. Além do parcelamento dos lotes, as famílias recebiam incentivos do Incra para a
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construção de casas, produção, compra de maquinários e sementes, assim como
incrementos para quem optasse em desenvolver a atividade de pecuária. A presença do
Exército Brasileiro no processo garantiu a agilidade nas desapropriações, organização do
projeto e implantação de várias obras de infraestrutura na região. Logo a região começou
a se desenvolver e Mundo Novo se consolidou como município. O município ainda
guarda as características desta organização inicial. Nas zonas rurais, as propriedades, em
sua grande maioria, configuram pequenas glebas com lavoura e pastagens. A rodovia
Federal BR-163 (Foto 5-16) atravessa o núcleo urbano do município, com grande fluxo
de caminhões que trafegam entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul,
atravessando, nesta região, o rio Paraná.
Foto 5-16: Trecho da Rodovia Federal BR-163 Cruzando o Centro do Município
de Mundo Novo

Fonte: Carolina Iarosz, 01/04/2021.

Ao cruzar o rio Iguatemi, na divisa entre os municípios de Iguatemi e Mundo Novo, a
Nova Ferroeste segue seu traçado nas proximidades da BR-163, passando pela área rural
do município, desviando a sede urbana municipal. Na comunidade rural denominada de
Estrada da Colônia Nova/Porto Izabel, em uma propriedade de 44 hectares, cujo domicílio
ocupado é atingido pela Nova Ferroeste, o entrevistado que reside no local há mais de 40
anos, disse estar surpreso com a notícia, pois imaginava que o município iria aproveitar
as obras do contorno municipal para implantar também este empreendimento, sem
prejuízo para expansão urbana futura. Esta família se dedica à agricultura e à pecuária de
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subsistência, e boa parte de sua renda vem de aposentadorias. A Foto 5-17 exibe um
estabelecimento agropecuário atingido pela Nova Ferroeste no município de Mundo
Novo, estado do Mato Grosso do Sul.
Foto 5-17: Estabelecimento Agropecuário Atingido pela Nova Ferroeste no
Município de Mundo Novo

Fonte: Bruna Tays Silva, 01/04/2021.

Outro domicílio ocupado atingido pelo empreendimento está localizado na região
denominada Porto Barragem Ilha Grande. Uma pequena vila com casas localizadas nas
margens do rio Paraná (Foto 5-18), cujo uso é exclusivamente residencial, embora as
famílias realizem alguma atividade voltada ao turismo e à pesca.
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Foto 5-18: Domicílio Atingido pela Nova Ferroeste Localizado na Margem do Rio
Paraná, Município de Mundo Novo

Fonte: Carolina Iarosz, 01/04/2021.

5.3.4.4.2

Região Geográfica Intermediária de Cascavel

A região intermediária de Cascavel, que abrange os trechos II (Guaíra/Cascavel), III
(Santa Terezinha de Itaipu/Cascavel) e parte do trecho IV (Cascavel/Laranjeiras do Sul)
será atingida por uma extensão de 476,6 quilômetros da Nova Ferroeste, conforme a
discriminação por município e região geográfica imediata apresentada na Tabela 5-176.
Serão atingidos na região de Cascavel, de forma direta, conforme estimativa, 1.133
estabelecimentos agropecuários dos quais 93% estavam inscritos no CAR em fevereiro
de 2021, de acordo com a discriminação apresentada na Tabela 5-177, por região imediata
e áreas em hectares.
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Tabela 5-176: Extensão da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de
Cascavel por Regiões geográficas Imediatas e Municípios, em Quilômetros
Região Geográfica Imediata
Município
Cascavel
Campo Bonito
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Catanduvas
Cascavel
Céu Azul
Cascavel
Guaraniaçu
Cascavel
Ibema
Cascavel
Matelândia
Cascavel
Santa Tereza do Oeste
Cascavel
Vera Cruz do Oeste
Total
Foz do Iguaçu
Medianeira
Foz do Iguaçu
Santa Terezinha de Itaipu
Foz do Iguaçu
São Miguel do Iguaçu
Total
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Marquinho
Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Nova Laranjeiras
Total
Marechal Cândido Rondon
Nova Santa Rosa
Marechal Cândido Rondon
Total
Toledo
Guaíra
Toledo
Maripá
Toledo
Terra Roxa
Toledo
Toledo
Toledo
Tupãssi
Total
Total Geral
Fonte: Elaborado pela Fipe.
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Extensão (km)
11,74
103,24
4,69
36,7
34,55
1,59
7,23
18,04
4,15
221,93
25,08
18,69
24,65
68,42
19,42
4,56
36,45
60,43
8,77
8,77
17,7
27,97
35,4
22,58
4,62
125,81
476,59

%
2,46%
21,66%
0,98%
7,70%
7,25%
0,33%
1,52%
3,79%
0,87%
46,57%
5,26%
3,92%
5,17%
14,36%
4,07%
0,96%
7,65%
12,68%
1,84%
1,84%
3,71%
5,87%
7,43%
4,74%
0,97%
26,40%
100,00%
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Tabela 5-177: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários a Serem
Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste, por Região Geográfica Imediata e
Situação em relação ao CAR
Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Sem Inscrição NO
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Cascavel

215

19.636

45

Laranjeiras do Sul: Quedas do
Iguaçu

133

9.863

Marechal Cândido Rondon

56

Toledo

380

Região Geográfica Imediata

Total
Qt.

Área
(Hectares)

1.519

260

21.155

22

4.249

155

14.112

776

3

63

59

839

15.990

20

2.063

400

18.053

Total
784
46.265
90
7.894
874
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

54.159

Na área a ser diretamente afetada pela Nova Ferroeste, na região geográfica intermediária
de Cascavel, estima-se a existência de 276 edificações sendo a maior parte delas
referentes aos domicílios ocupados. Destas, 46 se encontram em áreas urbanas com alta
densidade de edificações na cidade de Guaraniaçu, lindeiras à BR-277. A Tabela 5-178
apresenta o número de edificações por regiões geográficas imediatas.
Tabela 5-178: Edificações Diretamente Afetadas pela Nova Ferroeste, na Região
Intermediária de Cascavel, por Região Imediata
Região
Geográfica
Imediata
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Laranjeiras do
Sul: Quedas do
Iguaçu
Toledo
Toledo
Toledo
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Situação Do Setor
Censitário

Domicílio
Domicílio
Não
Ocupado
Ocupado

Galpão

Outras
Edificações

Total

Área Rural (exclusive
aglomerados)
Área Urbana de Alta
Densidade de
Edificações
Área Rural (exclusive
aglomerados)

1

88

36

6

131

0

46

12

2

60

0

8

10

1

19

Área Rural (exclusive
aglomerados)

0

15

8

0

23

11

3

31

0

0

11

0

1

1

77

13

276

Área Rural (exclusive
0
17
aglomerados)
Área Urbana de Alta
Densidade de
0
11
Edificações
Área Urbana de Baixa
Densidade de
0
0
Edificações
Total
1
185
Fonte: Elaborado pela Fipe.
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Nas seções seguintes são analisadas as informações sobre as propriedades e edificações
atingidas nas regiões geográficas imediatas de Toledo, Marechal Cândido Rondon,
Cascavel e Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu que circunscrevem as subredes urbanas
no interior da região geográfica intermediária de Cascavel.
5.3.4.4.2.1 Região Geográfica Imediata de Toledo
Na região geográfica imediata centralizada pela cidade de Toledo, onde a rede urbana
atingida pela Nova Ferroeste é formada por cinco municípios, serão atingidos 371
estabelecimentos agropecuários de forma direta pelo empreendimento. Desse total, 94,6%
estavam inscritas no CAR até fevereiro de 2021. A Tabela 5-179 informa a quantidade e
a área dos estabelecimentos por município e distrito. O município de Terra Roxa registrou
o maior número de estabelecimentos atingidos, 104 e a maior área, considerando a soma
das superfícies dos estabelecimentos, com tamanho médio de 81,5 hectares. Tupãssi tem
o menor número de estabelecimentos agropecuários atingidos, com tamanho médio de
40,1 hectares, conforme os dados da Tabela 5-180 que mostram a quantidade e área total
em hectares dos estabelecimentos agropecuários diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, na região imediata de Toledo, por município.
Tabela 5-179: Quantidade e Área Total em Hectares dos Estabelecimentos
Agropecuários, por Município, Distrito e Situação em Relação ao CAR
Município

Distrito

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
57
1.767,60

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
5
137

62

Área
(Hectares)
1.904,60

137

62

1.904,60

1

10

20

730,5

894,6

1

13

46

907,6

31

744,8

2

200

33

944,8

95

2.360,00

4

223

99

2.583,00

Guaíra

Guaíra

Guaíra

Total

57

1.767,60

5

Maripá

Candeia

19

720,5

Maripá

Maripá
Pérola
Independente

45

Maripá
Total

Total
Qt.

Terra Roxa

Santa Rita d'Oeste

43

4.032,00

0

0

43

4.032,00

Terra Roxa

Terra Roxa

65

3.325,60

5

1.253,00

70

4.578,60

Terra Roxa

Total

108

7.357,50

5

1.253,00

113

8.610,50

Toledo

São Luiz do Oeste

24

913,2

2

48

26

961,2

Toledo

Toledo

76

2.819,80

4

402

80

3.221,80
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Município

Distrito

Total
Tupãssi

Tupãssi

Total
Total

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
100
3.733,00

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
6
450

Total

106

Área
(Hectares)
4.183,00

Qt.

20

771,8

0

0

20

771,8

20

771,8

0

0

20

771,8

380

15.990

20

2.063

400

18.053

Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

Tabela 5-180: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários
Diretamente Atingidos
Município

Área (Hectares)

%

Média

Mínimo

Máximo

Qt.

%

Terra Roxa

8.474,1

49,7%

81,5

7,2

1.178,1

104

30,3%

Maripá

2.544,7

14,9%

26,8

1

367,7

95

24,7%

Toledo

3.479,4

20,4%

35,9

1,6

601,2

97

23,3%

Guaíra

1.838,2

10,8%

32,2

2,2

312,1

57

17,5%

Tupãssi

721,5

4,2%

40,1

7,3

226,8

18

4,2%

Total

17.057,8
100,0%
46
1
1.178,1
371
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,0%

Quanto às edificações verifica-se a existência de 43 edificações, sendo 28 domicílios
ocupados, dos quais 13 se encontram no município de Guaíra. A maior quantidade de
galpões a serem diretamente atingidos estão no município de Toledo (Tabela 5-181).
Tabela 5-181: Quantidade de Edificações Diretamente Atingidas pela Nova
Ferroeste, na Região Imediata de Toledo por Município, Distrito e Tipo
Domicílio
Ocupado
13

2

Outras
Edificações
2

0

0

1

1

2

3

0

5

4

0

0

4

Terra Roxa

1

0

0

1

Toledo

São Luiz do Oeste

3

1

1

5

Toledo

Toledo

3

4

0

7

Tupãssi

Tupãssi

2

1

0

3

4

43

Município

Distrito

Guaíra

Guaíra

Maripá

Terra Roxa

Maripá
Pérola
Independente
Santa Rita d'Oeste

Terra Roxa

Maripá

Total
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Galpão

28
11
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Total
17
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Guaíra
A Nova Ferroeste atinge, numa extensão de 17,7 quilômetros, áreas rurais e urbanas do
município de Guaíra estendendo-se desde a travessia sobre o rio Paraná, até a divisa com
o município de Terra Roxa. Pela Figura 5-22 é possível verificar a localização do traçado
projetado para a Nova Ferroeste nas áreas de expansão urbana da cidade de Guaíra.
Figura 5-22: Localização da Nova Ferroeste no Município de Guaíra

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, em áreas urbanas se encontram
11 residências no bairro Vila Janete (Foto 5-19). Este bairro se localiza em região
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periférica, ao leste da cidade de Guaíra, em área onde ocorre expansão urbana recente ao
longo da avenida Martin Luther King, também referida como “Estrada Roland”. Ao longo
desta via, vêm se formando núcleos residenciais em meio às porções de terra que
conservam usos agropecuários.
Foto 5-19: Aspecto do Bairro Vila Janete na Cidade de Guaíra

Fonte: José Renato Teixeira da Silva, 21/04/2021.

Na sede municipal, junto ao ponto de travessia sobre o rio Paraná, o empreendimento
atravessa região de expansão urbana, em área utilizada por empresas de mineração de
areia (Foto 5-20), onde não se verifica a existência de bairros residenciais.
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Foto 5-20: Área de Mineração e Expansão Urbana Junto ao Perímetro Urbano de
Guaíra

Fonte: José Renato Teixeira da Silva, 22/04/2021.

Quanto à área rural, serão atingidos 57 estabelecimentos agropecuários em Guaíra, os
quais conformam uma área total de 1.838 hectares, sendo que apenas cinco deles não
estavam inscritos o CAR em fevereiro de 2021, conforme a Tabela 5-179. O tamanho
médio dos estabelecimentos agropecuários é de 32,2 hectares, havendo propriedade de 2
até 300 hectares. O uso predominante é o cultivo de lavouras temporárias de soja e milho
e, em menor grau, produção leiteira.
A Foto 5-21 exibe uma pequena propriedade rural na localidade Agro do Bugre, no
município de Guaíra, estado do Paraná.
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Foto 5-21: Pequena Propriedade Rural na Localidade Agro do Bugre, no
Município de Guaíra

Fonte: José Renato Teixeira da Silva, 22/04/2021.

Nas zonas rurais do município de Guaíra, constatou-se a existência de duas moradias
habitadas. Em uma delas, localizada na localidade denominada Água do Bugre, o
proprietário, residente há 10 anos no local com sua esposa, declarou utilizar seu sítio com
área de um alqueire paulista (2,42 hectares) para a produção leiteira. Ao saber que sua
residência pode ser atingida por empreendimento ferroviário revelou algum
conhecimento sobre o projeto, mas mostrou-se surpreso por ter a sua residência atingida
indagando sobre o tempo para isso acontecer. Disse, ainda, possuir uma residência em
bairro da cidade de Guaíra, mas seu planejamento para o futuro é fazer prosperar este seu
sítio rural.
A Foto 5-22 exibe uma residência em propriedade rural do município de Guaíra atingida
pelo eixo da Nova Ferroeste.
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Foto 5-22: Residência em Propriedade Rural do Município de Guaíra Atingida
pelo Eixo da Nova Ferroeste

Fonte: José Renato Teixeira da Silva, 22/04/2021.

A presença dos indígenas guarani em Guaíra e em seu entorno é intensa, havendo registro
de sua ocupação em período anterior à fundação da Província de Guairá, em 1557. A
política de Estado implantada nesta região implicou, de forma significativa, a redução do
território que ocupavam originalmente. Os processos colonizatórios espanhol e
português, as ações promovidas pela Companhia Matte Laranjeira, o projeto
desenvolvimentista do Governo Vargas e a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, são
fatores determinantes para a situação precária em que se encontram os povos guarani.
Atualmente, os guaranis ocupam a terra indígena Tekoha Guasu-Guavirá, que
compreende uma área de 24 mil hectares, divididos em 14 aldeias localizadas nos
municípios de Guaíra e Terra Roxa.
As aldeias da terra indígena Tekoha Guasu-Guavirá, localizadas a 5 quilômetros da Nova
Ferroeste, são formadas por famílias guarani dos povos Avá-Guarani e Guarani Mbyá.
No ano de 2018, a Funai declarou a identificação e demarcação da terra, solicitando o
início da desapropriação desta área para a regularização da terra indígena, cujo despacho
foi publicado no Diário Oficial da União (15/09/2018). No entanto, o processo não foi
adiante, pois o Tribunal Regional Federal da quarta região (TRF-4) acatou pedido da
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Federação dos Agricultores do Estado do Paraná e suspendeu o processo demarcatório.
Desde então, a disputa pela área tem gerado conflito.
Em Guaíra e Terra Roxa existem comunidades tradicionais de ilhéus, que se localizam
entre dois até 30 quilômetros do eixo da Nova Ferroeste. Trata-se de famílias ribeirinhas,
dos rios Paraná e Paraguai, que conservam costumes tradicionais. Estas famílias foram
diretamente afetadas pela instalação e operação da usina hidrelétrica de Itaipu, pela
criação do parque nacional da Ilha Grande e pela APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio
Paraná, ações estas que determinaram restrições ao acesso destas populações ao território
e às suas práticas tradicionais. O decreto federal 6.040/2007 e a Convenção 169 da OIT,
nos artigos 6° e 7°, garantem direitos a estas comunidades de serem consultadas em
qualquer ação que venha a afetar os seus modos de vida.
Ainda, considerando as comunidades tradicionais localizadas no território do município
de Guaira, foi identificada a existência da comunidade quilombola Manoel Ciríaco dos
Santos, localizada na região denominada Estrada de Maracaju. Esta comunidade é
formada atualmente por uma parte dos filhos do fundador. O senhor Manoel, nascido em
Minas Gerais, migrou para o estado de São Paulo antes de adquirir, na década de 1960,
as terras em Guaíra. Outros parentes e conhecidos também migraram para a região,
adquirindo pequenas áreas de terras da empresa colonizadora Sociedade Agropecuária
Comercial e Industrial Maracaju. As terras adquiridas chegaram a ser ocupadas por 80
famílias que ali estabeleceram residência. Os conflitos com vizinhos geraram redução no
tamanho do território ocupado, e deslocamento de famílias para outras regiões. As áreas
onde se estabeleceram os conflitos não são requeridas no processo de reconhecimento do
quilombo no Incra (RIBEIRO, 2015). Atualmente a comunidade possui uma área de 8,5
alqueires onde vivem 17 famílias. A comunidade quilombola Manoel Ciríaco dos Santos
está localizada a cerca de 2,4 quilômetros do eixo da Nova Ferroeste.
Terra Roxa
No município de Terra Roxa (Figura 5-23) a Nova Ferroeste percorre um trajeto de 35,4
quilômetros, atingindo diretamente 113 estabelecimentos agropecuários. Foram
identificadas quatro edificações a serem diretamente atingidas pelo empreendimento,
referentes a domicílios ocupados no distrito Santa Rita do Oeste. A região a ser
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diretamente afetada é caracterizada como rural, de baixa densidade onde se predomina a
ocupação de pequenas propriedades rurais em que o cultivo de grão, soja e milho, são
predominantes. Vários, entre os pequenos proprietários, arrendam as suas terras às
empresas especializadas, ou empreendedores autônomos, com o intuito de reduzir custos
de produção. Alguns produtores rurais, ou membros de suas famílias, trabalham no
comércio e/ou nas Indústrias locais para complementar a renda.
Figura 5-23: Localização da Nova Ferroeste no município de Terra Roxa

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Um estabelecimento agropecuário atingido de forma direta (Foto 5-23), com área de nove
alqueires segundo seu proprietário, está localizado na região denominada Estrada
Maracaju, distrito de Santa Rita D’Oeste. Esta propriedade é dedicada quase
integralmente ao plantio de soja e milho, e nela serão diretamente atingidos quatro
domicílios ocupados e um galpão onde são guardados maquinários e ferramentas.
Foto 5-23: Estabelecimento Agropecuário a ser Diretamente Atingido no Distrito
de Santa Rita D´Oeste, Município de Terra Roxa, PR

Fonte: Bruna Tays Silva, 22/04/2021.

A Nova Ferroeste não atinge áreas urbanizadas do município de Terra Roxa e sua menor
distância ao perímetro da sede municipal é de aproximadamente três quilômetros (Figura
5-23). Entretanto, o traçado da Nova Ferroeste, conforme seu planejamento está a
aproximadamente 300 metros do perímetro urbano da sede do distrito de Santa Rita
D´Oeste, que é uma localidade com alta densidade de edificações e ampla rede de
comércio e serviços, indústrias de confecção e vestuários, além de agroindústrias.
Localizada nas margens da rodovia estadual PR-589, esta comunidade possui escolas de
ensino fundamental e médio, além de unidade de saúde que atende aos moradores da sede
do distrito e entorno.
A ocupação do território onde atualmente se encontra o município de Terra Roxa, foi
marcado por grandes conflitos, como aconteceu em todo oeste paranaense. Como
resultado disso verificou-se a redução das terras ocupadas por indígenas e populações
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tradicionais, em razão da exploração intensa de madeira realizada por colonizadores. Os
projetos que marcaram a ocupação e os conflitos nessa região, tinham como um dos
principais objetivos a nacionalização do território e a expansão agrícola. No passado a
região era denominada como Ciudad Real Del Guairá, localizada as margens do rio
Piquiri e Paraná no extremo oeste Paranaense, atualmente município de Terra Roxa.
“Nessa região segundo informações do padre Torres, habitavam em torno de 400.000
almas sem sacerdote [...] os quais eram eliminados aos milhares” (PACHECO, 1998). O
território requerido pelo povo Avá-Guarani, que constituiu a terra indígena Tekoha Guasu
Guavirá, tem partes de sua área localizada nos municípios de Terra Roxa, Guaíra e
Altônia. Atualmente, o território é ocupado por vários pequenos proprietários e grandes
fazendeiros. O início da retomada destas terras pelos Avá-Guarani começou em 2004,
atualmente existem cinco aldeias localizadas no município de Terra Roxa.
Maripá
Em Maripá, a Nova Ferroeste atinge diretamente 99 estabelecimentos agropecuários ao
longo de 27,97 quilômetros de ferrovia. Os estabelecimentos agropecuários diretamente
atingidos pelo empreendimento estão nas localidades de Alto Santa Fé, Nova Blumenau,
Maripá, Candeia e Perola Independente. Neste trajeto foram identificadas seis edificações
a serem diretamente atingidas. Essa região é caracterizada por pequenas propriedades
rurais, mantendo praticamente a formação de quando o município se originou, durante a
colonização desta região que teve início com a criação do município de Toledo em área
pertencente à antiga fazenda Britânia.
A empresa colonizadora gaúcha de nome Maripá, foi a responsável por adquirir as áreas
de terras e fazer os loteamentos. O projeto favoreceu os pequenos proprietários,
principalmente gaúchos de origem alemã e italiana, protestantes. Segundo Peris (2001),
essa preferência além de ser “bairrista” e em certo ponto, “elitista”, foi uma das estratégias
para atrair, a esta região, colonos que já dominavam técnicas agrícolas e agropecuárias
adiantadas e possuíam também um montante de recursos capaz de acelerar o crescimento
da região. Estes colonos também possuíam uma facilidade para se unir em associações e
criar cooperativas, as quais facilitavam a aquisição de insumos, maquinários e a
comercialização dos seus produtos. Esse modo de produção associativa foi o que
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alavancou o processo produtivo desta região, com a criação de grandes empresas e
cooperativas do setor agropecuário que, numa ponta, atendem às demandas dos mercados
nacional e internacional e, na outra ponta, adquirem os bens produzidos por pequenos
produtores, muitas vezes em regime familiar. São estabelecimentos agropecuários
produtores de grãos: milho, trigo e soja, e, criação de animais confinados para o abate,
principalmente aves e suínos. Um dos estabelecimentos cujas edificações serão
diretamente atingidas está localizado na área rural do distrito de Pérola Independente.
Figura 5-24: Localização da Nova Ferroeste no Município de Maripá

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

CI 5477

379

A propriedade possui uma área de 24 alqueires, sendo 19 deles utilizados para o plantio
de soja. São dois domicílios ocupados e três galpões diretamente atingidos (Foto 5-24).
Em um dos domicílios reside o funcionário da propriedade juntamente com a sua família.
Foto 5-24: Galpão a ser Diretamente Atingido no Distrito de Pérola Independente,
Município de Maripá

Fonte: Bruna Tays Silva, 22/04/2021.

Assis Chateaubriand
No município de Assis Chateaubriand a Nova Ferroeste não atinge nenhum
estabelecimento agropecuário e nenhuma edificação, pois o traçado da nova ferrovia não
adentra ao território do município.
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Figura 5-25: Localização da Nova Ferroeste no Município de Assis Chateaubriand

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Tupãssi
No município de Tupãssi a Nova Ferroeste percorre um trajeto de apenas 4,62
quilômetros e atinge, de forma direta em região próxima às divisas com Toledo e Assis
Chateaubriand, 20 estabelecimentos agropecuários e cinco edificações (Figura 5-26).
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Figura 5-26: Localização da Nova Ferroeste no Município de Tupãssi

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Um dos estabelecimentos agropecuários atingidos pelo empreendimento possui uma área
de 28 alqueires, onde 24 são utilizados para o cultivo de milho e soja. Nesta propriedade
são diretamente atingidos dois domicílios (Foto 5-25), um galpão agrário e um galpão
utilizado para trato animal.

CI 5477

382

Foto 5-25: Domicílio Ocupado a ser Diretamente Atingido em Estabelecimento
Agropecuário Localizado no Município de Tupãssi

Fonte: Bruna Tays Silva, 23/04/2021.

Toledo
No município de Toledo (Figura 5-27), a Nova Ferroeste percorre um trajeto de 22,58
quilômetros atingindo diretamente 106 estabelecimentos agropecuários nas regiões rurais
do distrito de Toledo, Ouro Preto e São Luis D`Oeste, dos quais tendo sido identificadas
por imagem via satélite e conferência em campo, 12 edificações diretamente atingidas. A
área diretamente atingida pelo empreendimento se caracteriza como rural, de baixa
densidade e pequenas propriedades de mão de obra familiar. Os núcleos urbanos dos
distritos são bem estruturados, possuindo estradas de acesso pavimentadas, escolas de
ensino infantil e fundamental, além de pequeno comércio local.

CI 5477

383

Figura 5-27: Localização da Nova Ferroeste no Município de Toledo

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Um dos estabelecimentos agropecuários com edificações diretamente atingidas pela Nova
Ferroeste está localizada no distrito de Ouro Preto (Foto 5-26). A propriedade possui uma
área de 27 alqueires, onde 20 são destinados ao plantio de grãos, soja, milho e aveia.
Ainda o proprietário possui mais dois barracões de granja onde com a produção de 1.100
suínos. Três domicílios ocupados e um barracão de granja são diretamente atingidos.
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Foto 5-26: Domicílio Ocupado a ser Diretamente Atingido em Estabelecimento
Agropecuário Localizado no Distrito de Ouro Preto, Município de Toledo

Fonte: Bruna Tays Silva, 23/04/2021.

5.3.4.4.2.2 Região Geográfica Imediata de Marechal Cândido Rondon
O município de Nova Santa Rosa está inserido na rede urbana que tem a cidade de
Marechal Cândido Rondon como polo regional. Nova Santa Rosa é o único município da
região geográfica imediata de Marechal Cândido Rondon, a ser atingido de forma direta
pela Nova Ferroeste. A Tabela 5-182 apresenta a quantidade e área total em hectares dos
estabelecimentos agropecuários a serem diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, na
região imediata de Marechal Cândido Rondon, por município, distrito e situação em
relação ao CAR.
Tabela 5-182: Quantidade e Área Total em Hectares dos Estabelecimentos
Agropecuários, por Município, Distrito e Situação em Relação ao CAR
Município
Nova Santa
Rosa
Total

CI 5477

Distrito
Alto Santa
Fé

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
56

775,8

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
3

63

Total
Qt.

Área
(Hectares)

59

838,8

56
775,8
3
63
59
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

838,8

385

Nova Santa Rosa
No município de Nova Santa Rosa, a Nova Ferroeste percorre um trajeto de 8,77
quilômetros, atingindo diretamente 59 estabelecimentos agropecuários, conforme Tabela
5-182, localizados no distrito de Alto Santa Fé. Não foi identificada nenhuma edificação
diretamente atingida. A região diretamente atingida pelo empreendimento é caracterizada
como área rural de baixa densidade demográfica, pequenas propriedades rurais onde o
cultivo de lavouras temporárias é a principal atividade econômica (Figura 5-27).
Figura 5-28: Localização da Nova Ferroeste no Município de Nova Santa Rosa

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Um dos estabelecimentos atingidos pela Nova Ferroeste está localizado no distrito de
Alto Santa Fé (Foto 5-27). É uma propriedade de oito alqueires, onde são cultivados milho
e soja em sete alqueires. A propriedade é atingida na área de plantio que fica localizado
nos fundos do domicílio.
Foto 5-27: Domicílio Ocupado a ser Diretamente Atingido pela Nova Ferroeste

Fonte: Bruna Tays Silva, 23/04/2021.

5.3.4.4.2.3 Região Geográfica Imediata de Cascavel
A região imediata de Cascavel será atingida pelos ramais ferroviários Guaíra/Cascavel,
Cascavel/Guarapuava e Santa Terezinha de Itaipu/Cascavel. Ao todo são 482
estabelecimentos agropecuários atingidos de forma direta, que perfazem uma superfície
total de 36,5 mil hectares. A Tabela 5-183 apresenta a quantidade e área total em hectares
dos estabelecimentos agropecuários diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, na região
imediata de Cascavel, por município, distrito e situação em relação ao CAR.
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Tabela 5-183: Quantidade e Área Total, por Município, Distrito e Situação em
Relação ao CAR
Município
Campo Bonito

Distrito
Campo
Bonito

Total

Cascavel

Diamante
Espigão Azul
Rio do Salto
São João
d'Oeste
São Salvador
Sede
Alvorada

Total
Catanduvas
Céu Azul
Total

Catanduvas
Total
Céu Azul

Guaraniaçu

Bela Vista
Guaraniaçu

Total
Ibema
Total

Ibema

Matelândia

Agro
Cafeeira
Matelândia

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Total
Qt.

Área
(Hectares)

9

3.910,40

0

0

9

3.910,40

9
15
26
0

3.910,40
937,5
3.788,40
.

0
0
1
1

0
0
69
207

9
15
27
1

3.910,40
937,5
3.857,40
207

73

7.510,70

12

490

85

8.000,70

34

3.635,40

3

233

37

3.868,40

10

1.480,50

1

27

11

1.507,50

158
2
2
88
88
20
74
94
7
7

17.352,40
35,4
35,4
5.731,80
5.731,80
1.176,40
1.795,90
2.972,40
224,3
224,3

18
0
0
0
0
7
24
31
1
1

1.026,00
0
0
0
0
104
746
850
16
16

176
2
2
88
88
27
98
125
8
8

18.378,40
35,4
35,4
5.731,80
5.731,80
1.280,40
2.541,90
3.822,40
240,3
240,3

28

606,5

0

0

28

606,5

10
142,4
0
0
10
Total
38
748,9
0
0
38
Santa Tereza Santa Tereza
23
3.381,00
0
0
23
do Oeste
do Oeste
Total
23
3.381,00
0
0
23
Vera Cruz do Vera Cruz do
13
330,5
0
0
13
Oeste
Oeste
Total
13
330,5
0
0
13
Total
432
34.687
50
1.892
482
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

142,4
748,9
3.381,00
3.381,00
330,5
330,5
36.579

As edificações a serem diretamente afetadas, na região geográfica imediata de Cascavel
somam 191 unidades com maior concentração no município de Guaraniaçu (Tabela
5-184).
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Tabela 5-184: Edificações Diretamente Afetadas na Região Geográfica Imediata de
Cascavel
Município

Distrito

Dom. não
ocupado

Domicílio
ocupado

Galpão

Outras
edificações

Total

Campo Bonito

Campo Bonito

0

1

0

0

1

Cascavel

Diamante

0

4

1

1

6

Cascavel

Espigão Azul

0

0

0

1

1

Cascavel

São João d'Oeste

1

17

11

2

31

Cascavel

São Salvador

0

6

1

0

7

Céu Azul

Céu Azul

0

7

5

0

12

Guaraniaçu

Bela Vista

0

4

1

0

5

Guaraniaçu

Guaraniaçu

0

89

26

3

118

Matelândia

Agro Cafeeira

0

3

1

0

4

0

3

1

0

4

0

0

1

1

2

48

8

191

Matelândia
Matelândia
Santa Tereza do
Santa Tereza do
Oeste
Oeste
Total

1
134
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Cascavel: Ramais Guaíra/Cascavel e Cascavel/Guarapuava
O município de Cascavel já é atingido pelo ramal ferroviário em operação, entre os
municípios de Cascavel e Guarapuava. O projeto da Nova Ferroeste prevê a reforma deste
trecho e a construção de dois novos ramais cujos traçados atravessam o território
municipal: 1) entre o terminal da Ferroeste e a divisa com Toledo, a atingir os distritos
São João do Oeste, Espigão Azul e Sede Alvorada; e 2) entre o terminal da Ferroeste e a
divisa com Santa Tereza do Oeste, a atingir os distritos de São João do Oeste, Diamante
e São Salvador. Desse modo, a extensão total da Nova Ferroeste no município de
Cascavel será de 102,3 quilômetros. Na presente seção é apresentada a situação das
propriedades e edificações atingidas no trecho em operação (Cascavel/Guarapuava) e no
trecho a ser construído entre o terminal da Ferroeste e a divisa com Toledo. A situação
das propriedades e edificações atingidas pelo ramal a ser construído entre o terminal da
Ferroeste, e a divisa com o município de Santa Tereza do Oeste, é apresentada na
subseção intitulada, mais adiante. A Figura 5-29 apresenta o traçado da Nova Ferroeste,
em toda a sua extensão no município de Cascavel.
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Figura 5-29: Localização da Nova Ferroeste no Município de Cascavel

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Um dos estabelecimentos agropecuários a ser diretamente atingido pela Nova Ferroeste,
em trecho novo a ser construído em Cascavel, está localizado no distrito de São João
D´Oeste, na comunidade denominada Colônia Esperança (Foto 5-28). Trata-se uma
propriedade de quatro alqueires onde se utiliza dois para plantio de verduras e hortaliças
diversas, havendo, ainda, uma estufa hidropônica. Neste estabelecimento, o domicílio
ocupado existente e um galpão agrário são diretamente atingidos.
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Foto 5-28: Estabelecimento Agropecuário com Edificações Diretamente Atingidas,
Localizado no Distrito de São João D´Oeste, Município de Cascavel

Fonte: Bruna Tays Silva, 23/04/2021.

Ainda na Colônia Esperança, observou-se, durante os levantamentos de informações
socioeconômicas (agosto/2021), a instalação em fase de comissionamento de uma usina
fotovoltaica (Foto 5-29), a ser afetada de forma direta pelo traçado da Nova Ferroeste em
propriedade com tamanho de 2,5 hectares. Segundo funcionários da empresa que atuavam
no local, este empreendimento deveria entrar em funcionamento em algumas semanas.
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Foto 5-29: Empreendimento Energético Diretamente Atingido Localizado no
Distrito de São João D`Oeste, Município de Cascavel

Fonte: Carolina Iarosz, 21/07/2021.

Na localidade denominada São Domingos, próximo à praça de pedágio na rodovia BR277, em trecho em que o traçado da Nova Ferroeste coincide com o eixo da ferrovia
Ferroeste em operação, um estabelecimento agropecuário abriga um domicílio a ser
diretamente atingido. Neste domicílio reside um funcionário desta propriedade, que
pertence ao Sesc Paraná (Foto 5-30). Este morador informou, em entrevista para este
estudo, que vive neste local, com sua família, há 10 anos, e a instituição Sesc teria iniciado
a obra para a construção de um empreendimento hoteleiro no imóvel lindeiro à ferrovia
existente.
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Foto 5-30: Propriedade do SESC Paraná, com Estrutura de Domicílio Diretamente
atingida, na Comunidade de São Domingos, Município de Cascavel

Fonte: Carolina Iarosz, 21/07/2021.

Catanduvas
O traçado da Nova Ferroeste, no município de Catanduvas, tem extensão de apenas 5,8
quilômetros (Figura 5-30) em região próxima às divisas com os municípios de Cascavel,
Campo Bonito e Ibema. Este trecho do empreendimento coincide com o eixo da ferrovia
existente em operação junto à margem esquerda da rodovia federal BR-277
(Cascavel/Guarapuava). No município de Catanduvas, a Nova Ferroeste atingirá, de
forma direta, dois estabelecimentos agropecuários em que se desenvolve o cultivo de
lavouras temporárias. Um destes estabelecimentos tem parte de seu território nos
municípios de Catanduvas e Cascavel.
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Figura 5-30: Localização da Nova Ferroeste no Município de Catanduvas

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Campo Bonito
O traçado da Nova Ferroeste, no município de Campo Bonito, tem extensão de apenas
3,1 quilômetros (Figura 5-31) e atinge oito estabelecimentos agropecuários que,
juntamente com o território do reassentamento Agroibema perfazem uma superfície total
de 3,9 mil hectares. Este reassentamento é atingido em três lotes de reassentados que se
encontram na parte deste território, pertencente ao município de Campo Bonito. A
localização do reassentamento Agroibema é apresentada na Figura 5-31.
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Não foram registradas edificações a serem diretamente atingidas em Campo Bonito. A
Figura 5-31 mostra a localização da Nova Ferroeste no município de Campo Bonito e,
como se observa, o traçado deste empreendimento adentra o território deste município
junto à divisa com Catanduvas e Ibema, para, em seguida, após um percurso de 400
metros, adentrar o território do município de Ibema e retornar, mais adiante a Campo
Bonito prosseguindo num percurso de pouco mais de dois quilômetros até à divisa com o
município de Ibema.
Figura 5-31: Localização da Nova Ferroeste no Município de Campo Bonito

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Ibema
O traçado da Nova Ferroeste em Ibema tem extensão 1,59 quilômetros e coincide com o
eixo da Ferroeste, atualmente em operação, seguindo próximo à margem da BR-277 ao
longo de quase todo o seu percurso (Figura 5-32). São atingidos de forma direta oito
estabelecimentos agropecuários, onde não se constatou nenhuma edificação a ser
diretamente atingida pela faixa marginal de 40 metros da ferrovia. A área diretamente
afetada pela ferrovia se caracteriza como áreas de agricultura, com bastante declividade,
áreas de mata nativa e de silvicultura.
Além dos estabelecimentos pecuários pertencentes à terceiros, a Nova Ferroeste atravessa
o reassentamento Agroibema (Figura 5-32), criado para abrigar famílias atingidas pelos
reservatórios artificiais das usinas hidrelétricas Caxias e Segredo, instaladas no rio Iguaçu
há mais de três décadas. Este reassentamento tem área total de 1,66 mil hectares e ocupa
terras, além de Ibema, dos municípios de Cascavel e Campo Bonito. Diversos
reassentamentos para os atingidos pelas usinas mencionadas foram criados também nos
municípios de Catanduvas e Cascavel.
De acordo com as informações prestadas por um membro de família de reassentado na
comunidade reassentamento Agroibema, cujo lote de terras será atingido pela Nova
Ferroeste, a empresa responsável pelo reassentamento (Copel), planeja transferir a
titularidade destas terras aos reassentados, fato este que já se tornou realidade em
reassentamentos com as mesmas características no município de Cascavel. O
reassentamento Agroibema será atingido pela Nova Ferroeste em parte de suas áreas de
reserva legal e de produção agropecuária o que pode implicar restrições ao sustento das
famílias dependentes destes recursos.
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Figura 5-32: Localização da Nova Ferroeste no Município de Ibema

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Figura 5-33: Localização do Reassentamento Agroibema nos Municípios de Ibema,
Campo Bonito e Cascavel

Fonte: Copel, 2021. Elaborado pela Fipe.

Guaraniaçu
No município de Guaraniaçu, a Nova Ferroeste percorre um trajeto de 34,55 quilômetros
(Figura 5-34), atingindo diretamente 125 estabelecimento agropecuários e 123
edificações. São 93 domicílios ocupados, 27 galpões industriais e outras estruturas.
Guaraniaçu é o município com o maior número de edificações atingidas de forma direta
em toda a extensão do empreendimento. É importante salientar que os domicílios a serem
diretamente atingidos de forma direta neste município, assim como os galpões industriais,
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se encontram, em sua maioria, em área urbanizada da sede municipal, junto à faixa de
domínio da Ferroeste (Trecho Guarapuava/Cascavel) atualmente em operação.
Figura 5-34: Localização da Nova Ferroeste no Município de Guaraniaçu

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Os galpões industriais atingidos de forma direta em Guaraniaçu são utilizados por
empresas beneficiadoras de madeira, como serrarias e similares, além de silos e armazéns.
Vários destes galpões são construídos em terrenos que possuem fachada para a BR-277 e
fundos para a faixa de domínio da ferrovia existente. Situação análoga ocorre com
diversos domicílios ocupados (Foto 5-31), os quais se encontram em terrenos entre as
faixas de domínio da rodovia federal BR-277 e da ferrovia existente (Ferroeste).
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Foto 5-31: Moradias a Serem Atingidas pela Nova Ferroeste em Guaraniaçu

Fonte: José Renato Teixeira da Silva, 24/04/2021.

5.3.4.4.2.4 Região Geográfica Imediata de Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Na região imediata centralizada pela cidade de Nova Laranjeiras, formada por três
municípios, Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul e Marquinho, serão atingidos 155
estabelecimentos agropecuários de forma direta pelo empreendimento, todos localizados
na região rural dos municípios. Do total de estabelecimentos agropecuários atingidos, 133
estavam inscritas no CAR até fevereiro de 2021. A Tabela 5-185 informa a quantidade e
a área dos estabelecimentos a serem atingidos por município e distrito.
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Tabela 5-185: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários, por
Município, Distrito e Situação em Relação ao CAR
Município
Laranjeiras do
Sul
Total
Marquinho

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Distrito
Passo Liso

Total
Qt.

Área
(Hectares)

37

4.337,00

0

0

37

4.337,00

37

4.337,00

0

0

37

4.337,00

5

442

1

144,2

6

586,2

5

442

1

144,2

6

586,2

Bananas

10

476,8

6

70

16

546,8

Guaraí

17

501

4

335,3

21

836,3

Guarani
Nova
Laranjeiras

22

1.353,40

5

3.494,00

27

4.847,40

42

2.752,60

6

205,2

48

2.957,80

91

5.083,90

21

4.104,50

112

9.188,40

Marquinho

Total

Nova
Laranjeiras

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Total

Total
133
9.863
22
4.249
155
Fonte: Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

14.112

Ao todo, serão atingidas de forma direta 23 edificações na região geográfica imediata de
Laranjeiras do Sul, conforme a Tabela 5-186 que apresenta estes dados discriminados por
município e situação do setor.
Tabela 5-186: Edificações a Serem Diretamente Atingidas pela Nova Ferroeste na
Região Imediata de Laranjeiras do Sul: Quedas do Iguaçu
Município

Situação do Setor Censitário

Domicílio Ocupado

Galpão

Laranjeiras do Sul

Área Rural (exclusive aglomerados)

2

1

Marquinho

Área Rural (exclusive aglomerados)

1

0

Nova Laranjeiras

Área Rural (exclusive aglomerados)

12

7

15

8

Total
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Nova Laranjeiras
No município de Nova Laranjeiras, a Nova Ferroeste terá extensão de 36,45 quilômetros,
atingindo diretamente um total de 112 estabelecimentos agropecuários (Tabela 5-185),
localizados nos distritos de Bananas, Guarani, Guaraí e Nova Laranjeiras, onde foram
identificadas 12 estruturas atingidas, sendo que 10 destas estruturas se caracterizam como
domicílios ocupados (Tabela 5-186). O traçado da Nova Ferroeste, planejado para o
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município de Nova Laranjeiras, implicará adequações e melhorias nos trechos
coincidentes com o eixo da ferrovia atualmente existente. Em determinados pontos, o
novo traçado demandará a retificação do traçado original com vistas à melhoria da
qualidade da ferrovia, em termos de velocidade e segurança.
Figura 5-35: Localização da Nova Ferroeste no Município de Nova Laranjeiras

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Na região rural do distrito de Guarani foi identificado um pequeno adensamento onde
estão localizados seis domicílios ocupados (Foto 5-32). Parte destes domicílios pertencem
a uma única família, e as pessoas residentes neste local, trabalham como diaristas nas
propriedades vizinhas ou na cidade. Um dos membros da família possui aposentadoria, o
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que garante parte do sustento aos moradores. As crianças se deslocam até à sede do
município para frequentar escola. Esta comunidade não é servida por água tratada e nem
por serviço de coleta de esgoto e resíduos. A água para o consumo humano é obtida de
uma nascente que, segundo relatou o entrevistado, é deficiente em termos de volume.
Tem períodos em que a nascente quase seca e a água tem que ser dividida pelos moradores
das cinco famílias. A propriedade em que vivem tem área de aproximadamente
2,5 hectares onde se cultiva lavoura para a subsistência.
Foto 5-32: Domicílio Ocupado Atingido pela Nova Ferroeste no Distrito de
Guarani, Município de Nova Laranjeiras

Fonte: Carolina Iarosz, 15/03/2021.

Nesta mesma região, logo após o local em que o traçado da Nova Ferroeste, assim como
da ferrovia existente, intersecciona uma via municipal, um galpão de uso agrário é
atingido. Já, na área rural do distrito de Nova Laranjeiras, numa localidade denominada
Alto Divisor (Foto 5-33), outros quatro domicílios ocupados e um galpão são atingidos
pelo empreendimento. Em um destes domicílios se encontra pequeno lote de terras e a
principal renda da família residente vem da aposentadoria por invalidez de um de seus
membros. O entrevistado realiza, há alguns anos, tratamento contra um câncer e necessita
se deslocar com frequência para Curitiba em busca do tratamento médico. Segundo
informações prestadas por este entrevistado, este pequeno terreno com área de apenas 200
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metros quadrados foi desmembrado, por aquisição, da propriedade ao lado também
atingida pelo empreendimento.
Foto 5-33: Propriedade e Domicílio Ocupado Atingidos pela Nova Ferroeste na
Localidade de Alto Divisor, Município de Nova Laranjeiras

Fonte: Carolina Iarosz, 16/03/2021.

Nova Laranjeiras abriga em seu território a maior terra indígena do estado do Paraná, em
uma área de 18.700 hectares, onde vivem cerca de 3.600 indígenas, 740 famílias dos
povos Kaingang e Guarani distribuídas em oito aldeias kaingang, e três guarani. Este
território era ocupado, originalmente, por povos da etnia kaingang. Porém, por iniciativa
governamental, com a criação da terra indígena Rio das Cobras (Foto 5-34), pelo antigo
Serviço de Proteção Indígena (SPI), o território passou a ser compartilhado entre povos
das etnias kaingang e guarani. Esta terra indígena possui atualmente sete escolas que
oferecem, desde o ensino infantil, até o médio e o programa Educação para Jovens e
Adultos (EJA), somando em torno de 1.500 estudantes (CORNÉLIO, 2017). Cada aldeia
possui a sua liderança e sua própria organização social. A renda dos moradores da terra
indígena Rio das Cobras vem da venda de artesanatos, da produção agrícola local, da
assistência governamental e doações privadas e não governamental, além das atividades
desenvolvidas por indígenas nas economias rural e urbana do entorno.
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Foto 5-34: Aldeia na Terra Indígena Rio das Cobras, junto à BR-277 em Nova
Laranjeiras

Fonte: Carolina Iarosz, 02/04/\2021.

A terra indígena Rio das Cobras sofre grande impacto causado pela rodovia federal
BR-277, que é o marco divisor com propriedades do entorno e pela rodovia estadual
PR-473 que atravessa o seu território. Embora a proximidade de algumas moradias
indígenas com a rodovia, permita a venda de artesanatos em barracas precárias armadas
ao longo do trajeto e o acesso rápido à cidade de Nova Laranjeiras, o alto tráfego de
veículos expõe os indígenas, especialmente crianças, mulheres e idosos aos riscos de
acidentes em região onde ocorrem atropelamentos com relativa frequência. Foram
instalados controladores de velocidade no trecho mais crítico da BR-277, com o intuito
de diminuir os acidentes no local. É possível observar às margens da BR-277, nestes
locais, a presença de cruzes e outros elementos que fazem recordar vítimas fatais de
atropelamentos. O traçado da Nova Ferroeste não atinge, de forma direta, a terra indígena
Rio das Cobras, porém, seu ponto mais próximo se encontra a apenas 1,48 km desta
comunidade.
Na divisa dos municípios de Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul, a ferrovia em
operação na região, é intersecionada por uma via municipal em passagem superior (Foto
5-35). O traçado projetado para a Nova Ferroeste, entretanto, prevê a retificação do eixo
neste trecho, deixando de atingir este local.
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Foto 5-35: Cruzamento da Nova Ferroeste com Passagem Subterrânea na Divisa
dos Municípios de Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul

Fonte: Carolina Iarosz, 15/03/2021.

Laranjeiras do Sul
No município de Laranjeiras do Sul (Figura 5-36) a Nova Ferroeste percorre um trecho
de cerca de 19,42 quilômetros (Tabela 5-176), onde se encontram 37 estabelecimentos
atingidos (Tabela 5-177) pelo empreendimento nos bairros rurais de Colônia União e
Distrito de Passo Liso (Foto 5-36). A região diretamente atingida pelo traçado da Nova
Ferroeste é caracterizada por baixa densidade demográfica, áreas de pastagem e lavoura
onde se localizam pequenas e médias propriedades rurais.
Foram identificados na área a ser diretamente afetada pela Nova Ferroeste em Laranjeiras
do Sul, duas edificações, sendo um domicílio ocupado e um galpão agrário, localizados
dentro de um único estabelecimento agropecuário. Esta propriedade fica próxima à
margem da rodovia federal BR-158, no trecho que liga o município de Laranjeiras do Sul
ao município de Marquinho, no distrito de Passo Liso. A propriedade possui uma área de
aproximadamente 0,5 hectare, criação de animais e pequena roça cuja produção é para a
subsistência (Foto 5-37). A água para o consumo vem de nascente e a propriedade não
possui atendimento de rede de esgoto e coleta de resíduos.
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Figura 5-36: Localização da Nova Ferroeste no Município de Laranjeiras do Sul

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Foto 5-36: Região Diretamente Afetada pela Nova Ferroeste no Distrito de Passo
Liso, Município de Laranjeiras do Sul com a Sede Municipal ao Fundo

Fonte: Carolina Iarosz, 16/03/2021.

Foto 5-37: Domicílio Atingido pela Nova Ferroeste no Distrito de Passo Liso,
Município de Laranjeiras do Sul

Fonte: Bruna Tays Silva, 16/03/2021.

O município de Laranjeiras do Sul abriga em seu território a terra indígena Boa Vista,
que é lindeira à ferrovia existente na região. O processo de demarcação se iniciou em
2007 e, em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a ocupação tradicional
da área. Entretanto, a posse da área vem sendo questionada, desde 2012, por um
proprietário de terras da região. Esta terra indígena, conforme a demarcação realizada
pelos órgãos governamentais responsáveis, possui uma área de sete mil hectares. Todavia,
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parte dos indígenas que aguardam para ocupá-la, permanecem acampados numa área de
apenas dois hectares, esperando a decisão judicial final. Vivem nessa área cerca de 169
indígenas do povo Kaingang. No ano de 1995, um grupo de 50 indígenas havia acampado
nessa região com a intenção de retomar seu antigo território.
A remoção dos últimos kaingang deste território aconteceu no ano de 1962, por meio de
um acordo entre o governo do estado do Paraná e o Serviço de Proteção ao Índio (SPI),
sob a influência das companhias de colonização que buscavam assentar os colonos vindos
da região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim como o interesse dos grandes
latifundiários e empresas madeireiras. Sobre este episódio, os indígenas mais idosos
relatam que foram obrigados a deixar o seu território, mudando-se para outros
aldeamentos criados pelo governo. Segundo dados de Ricardo Abramovay (1981), a
empresa Clevelândia Industrial e Territorial Ltda (Citla), ocupou o território de onde se
retiraram as populações indígenas e camponesas, entre os anos de 1940 e 1960. Neste
processo, os indígenas da região denominada Boa Vista foram transferidos para a terra
indígena Marrecas, localizada nos municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo. O
território demarcado para a terra indígena Boa Vista não é atingido de forma direta pela
Nova Ferroeste sendo, porém, lindeiro ao empreendimento.
Ainda no município de Laranjeiras do Sul, a ferrovia cruza a rodovia BR-158 em estrutura
de viaduto da ferrovia já existente, seguindo um curto trecho até adentrar no território do
município de Marquinho.
Marquinho
No município de Marquinho, a Nova Ferroeste atinge diretamente uma extensão de 4,56
quilômetros, em trecho cujo eixo coincide com a ferrovia já existente (Figura 5-37). São
seis os estabelecimentos diretamente atingidos pelo empreendimento, não tendo sido
identificada nenhuma edificação diretamente impactada (Foto 5-38). Esta região é
caracterizada por baixa densidade demográfica e uso de solo destinado ao plantio de soja,
milho e com a presença de capões de mata nativa.
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Figura 5-37: Localização da Nova Ferroeste no Município de Marquinho

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Foto 5-38 Estabelecimento Agropecuário a ser Atingido pela Nova Ferroeste no
Município de Marquinho

Fonte: Carolina Iarosz, 16/03/2021.

5.3.4.4.2.5 Ramal Foz do Iguaçu/Cascavel
O ramal ferroviário projetado desde Santa Terezinha de Itaipu até Cascavel deverá atingir
os municípios de Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira que se
localizam na região geográfica imediata, cuja rede urbana é polarizada pela cidade de Foz
do Iguaçu. Além destes, são atingidos os municípios de Matelândia, Céu Azul, Vera Cruz
do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Campo Bonito e Cascavel localizados na região
geográfica imediata centralizada pela cidade de Cascavel (Tabela 5-187), que apresenta
a quantidade de estabelecimentos agropecuários a serem diretamente atingidos pelo ramal
da Nova Ferroeste, por região geográfica imediata e situação em relação ao CAR.
Tabela 5-187: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários pelo Ramal da
Nova Ferroeste
Região Geográfica
Imediata

Com Inscrição no
CAR
Qt.

Área (Hectares)

Sem Inscrição no
CAR
Qt.

Área (Hectares)

Total
Qt.

Cascavel
217
15.051
5
373
222
Foz do Iguaçu
192
10.908
7
1.718
199
Total
409
25.959
12
2.091
421
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.
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(Hectares)
15.424
12.626
28.050
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Foram identificados em torno de 199 estabelecimentos agropecuários atingidos pela Nova
Ferroeste na região imediata de Foz do Iguaçu, e 222 estabelecimentos agropecuários na
região geográfica imediata de Cascavel, apresentando 77 edificações a serem diretamente
atingidas. A Tabela 5-188 discrimina estas edificações por tipo, distrito, município e
região geográfica imediata.
Tabela 5-188: Edificações Existentes na Área ser Diretamente Afetada pelo Ramal
da Nova Ferroeste
Região
Geográfica
Imediata

Município

Distrito

Domicílio
Ocupado

Cascavel

Campo Bonito

Campo Bonito

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

Total

Domicílio Não
Galpão Outras Total
Ocupado

Cascavel

Cascavel

Diamante

4

0

1

1

6

Cascavel

Cascavel

Espigão Azul

0

0

0

1

1

Cascavel

Cascavel

São João
d'Oeste

17

1

13

5

36

Cascavel

Cascavel

São Salvador

5

0

0

0

5

Cascavel

Cascavel

Total

28

1

14

7

50

Cascavel

Céu Azul

Céu Azul

7

0

4

0

11

Cascavel

Céu Azul

Total

7

0

4

0

11

Cascavel

Matelândia

Agro Cafeeira

2

0

0

0

2

Cascavel

Matelândia

Matelândia

3

0

1

0

4

Cascavel

Matelândia

Total

5

0

1

0

6

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

Cascavel

Santa Tereza do Santa Tereza do
Oeste
Oeste

Total
Foz do Iguaçu

Medianeira

Maralúcia

0

0

5

0

5

Foz do Iguaçu

Medianeira

Medianeira

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

1

1

Total

0

0

0

1

1

São Miguel do
Iguaçu

1

0

1

0

2

1

0

1

0

2

42

1

25

9

77

Total
Foz do Iguaçu

Santa Terezinha Santa Terezinha
de Itaipu
de Itaipu

Foz do Iguaçu

São Miguel do
Iguaçu

Total
Total

Fonte: Elaborado pela Fipe.
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5.3.4.4.2.5.1 Região Geográfica Imediata de Foz do Iguaçu
Na região geográfica imediata de Foz do Iguaçu, o ramal denominado Foz do Iguaçu Cascavel, da Nova Ferroeste, atinge, de forma direta, 199 estabelecimentos agropecuários
nos municípios de Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira,
conforme mostra a Tabela 5-189 que apresenta quantidade e área total em hectares dos
estabelecimentos agropecuários a serem diretamente atingidos pelo ramal da Nova
Ferroeste, na região imediata de Foz do Iguaçu, por município, distrito e situação em
relação ao CAR.
Tabela 5-189: Quantidade e Área Total em Hectares dos Estabelecimentos
Agropecuários

Medianeira

Maralúcia

Com Inscrição no Sem Inscrição no
CAR
CAR
Área
Área
Qt.
Qt.
(Hectares)
(Hectares)
27
853,1
0
0

Medianeira

Medianeira

59

1.525,00

0

0

59

1.525,00

86

2.378,10

0

0

86

2.378,10

29

2.977,40

3

1.300,00

32

4.277,40

29

2.977,40

3

1.300,00

32

4.277,40

1

404,3

0

0

1

404,3

76

5.148,20

4

418

80

5.566,20

77

5.552,40

4

418

81

5.970,40

Município

Distrito

Total
Santa Terezinha de Santa Terezinha de
Itaipu
Itaipu
Total
São Miguel do
Aurora do Iguaçu
Iguaçu
São Miguel do
São Miguel do
Iguaçu
Iguaçu
Total

Total
Qt.
27

Área
(Hectares)
853,1

Total
192
10.908
7
1.718
199
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

12.626

Ao todo, são afetadas, de forma direta, 19 edificações sendo oito domicílios ocupados e
10 galpões. A Tabela 5-190 apresenta a quantidade de edificações a serem diretamente
atingidas pelo ramal da Nova Ferroeste na região geográfica imediata de Foz do Iguaçu,
por tipo e município.
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Tabela 5-190: Edificações a Serem Diretamente Atingidas pelo Ramal da Nova
Ferroeste
Município
Medianeira
Santa Terezinha
de Itaipu
São Miguel do
Iguaçu

Situação do Setor
Domicílio
Censitário
Ocupado
Área Rural (exclusive
1
aglomerados)
Área Rural (exclusive
5
aglomerados)
Área Rural (exclusive
2
aglomerados)
Total
8
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Galpão

Outras Edificações

5

0

4

1

1

0

10

1

Santa Terezinha de Itaipu
No município de Santa Terezinha de Itaipu, a Nova Ferroeste terá extensão de 18,69
quilômetros (Figura 5-38) e atinge, de forma direta, 32 estabelecimentos agropecuários e
10 edificações, havendo cinco domicílios ocupados e quatro galpões (Tabela 5-190). Este
município abrigará o marco zero do ramal da Nova Ferroeste em cujo local se planeja,
ainda, a construção de terminal de embarque e desembarque. Este município faz divisa
com Foz do Iguaçu e suas sedes municipais guardam distância de 10 quilômetros entre
si. Santa Terezinha teve 41,9 quilômetros quadrados do seu território ocupados pelo
reservatório artificial da usina hidrelétrica de Itaipu, sendo um dos 15 municípios
paranaenses que recebem royalties, mensalmente, desde que a usina começou a operar
comercialmente. O município também faz parte do programa Caminhos do Turismo
Integrados ao Lago de Itaipu, que fomenta o turismo na cidade, parques e praias nas
margens do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu teve
seu processo de ocupação mais intenso na década de 1930, atraindo para a região muitos
colonos, vindos principalmente da região de Santa Catarina, os quais, após o fim do ciclo
da erva mate na década de 1940/1950, empreenderam no ramo madeireiro. Outro aumento
significativo da população no município ocorreu com a construção da rodovia BR-277,
trecho Cascavel/Foz do Iguaçu.
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Figura 5-38: Localização da Ramal da Nova Ferroeste no Município de Santa
Terezinha de Itaipu

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A região a ser diretamente afetada pela Nova Ferroeste é caracterizada como área rural
de baixa densidade demográfica, onde se registram grandes áreas com o plantio de soja e
milho, área de mineração e a conhecida Estrada Velha de Guarapuava, que fazia a ligação
entre os municípios de Santa Terezinha do Oeste e Céu Azul. Trata-se de uma via bastante
utilizada antes da construção da BR-277 e que continua sendo o principal acesso a várias
comunidades localizadas próximas aos limites do Parque Nacional do Iguaçu.
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O estabelecimento agropecuário onde se encontra o marco zero deste ramal ferroviário se
localiza na comunidade Arroio dos Leão (Foto 5-39), junto à margem esquerda da rodovia
BR-277 (Foz do Iguaçu/Cascavel) e da divisa entre Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de
Itaipu. Esta propriedade possui 388 hectares e foi adquirida pelo pai do atual proprietário
na década de 1970. A família, que veio do interior paulista, se dedicou, durante vários
anos, ao plantio da hortelã. Além do plantio, a família também produzia óleo a partir dessa
erva. Segundo o entrevistado, chegava-se a produzir mais de 500 litros de óleo de hortelã
que tinha como principal destino a Indústria de balas e chicletes. No começo dos anos
2000, esta família de produtores resolveu mudar o ramo para o plantio de soja e milho,
adquirindo mais áreas de terras e investindo na produção de grãos.
Foto 5-39: Estabelecimento Agropecuário Atingido pela Nova Ferroeste na Região
de Arroio Leão, Município de Santa Terezinha de Itaipu

Fonte: Carolina Iarosz, 22/07/2021.

O terminal para embarques e desembarques, em Santa Terezinha de Itaipu, tem sua
instalação prevista para o marco zero deste ramal ferroviário atingindo cinco domicílios
ocupados e quatro galpões de uso agrário em dois estabelecimentos pecuários.
O município de Santa Terezinha de Itaipu não possui atualmente nenhum aldeamento
indígena, mas no seu passado, devido à proximidade com a fronteira, a mata, os rios, e a
diversidade de fauna e flora, foi ocupada por diversos núcleos familiares de Guarani,
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principalmente os Avá-Guarani e, em menor número, os Mbyá. Estudos realizados pela
antropóloga Malu Brant Carvalho (2008), em seu doutorado denominado “Das Terras dos
Índios a Índios Sem Terras: A trajetória dos Guarani do Oco’y: Violência, Silêncio e
Luta”, apontaram a existência de mais trinta comunidades guarani no estado do Paraná,
grande parte localizada nesta região oeste. No município de Santa Terezinha do Itaipu,
segundo relatos colhidos pela antropóloga, havia sete Tekoha, núcleos indígenas que
tiveram seu fim entre as décadas de 1950 a 1980, parte movido pela migração e ocupação
de colonos trazidas pelas empresas de loteamento, parte pela construção da Usina
Hidrelétrica de Itaipu, que inundou a maior parte destes territórios. Algumas destas
famílias foram encaminhadas para o TI Rio das Cobras, um território originalmente
Kaingang, que resultou em conflitos estruturais, culturais e políticos em entre os distintos
grupos. Outra leva de famílias, foram transferidas na década de 1990 para o município de
Diamante do Oeste, onde o governo com auxílio da Itaipu, criou a terra indígena TI
Tekoha Añetete. Algumas famílias que faziam parte da terra indígena Ocoí, que teve parte
do seu território localizada em Santa Tereza do Oeste inundada pelo reservatório da usina
também se deslocaram para a nova TI (ALMEIDA, 1997).
São Miguel do Iguaçu
No município de São Miguel do Iguaçu, a Nova Ferroeste percorre uma extensão de 24,65
quilômetros (Figura 5-39), atingindo, de forma direta, 81 estabelecimentos agropecuários
(Tabela 5-189) e três edificações, sendo dois domicílios ocupados e um galpão (Tabela
5-190) localizadas na área rural dos distritos de São Jorge e Aurora do Iguaçu. A área
diretamente afetada pelo empreendimento é caracterizada como rural, de baixa densidade
e com grandes áreas de agricultura. O tamanho médio dos estabelecimentos atingidos é
de 70 hectares, sendo que a propriedade de maior tamanho registra 1.281 hectares e a
menor, quatro hectares.
Os dois distritos, São Jorge e Aurora do Iguaçu, são bastante adensados nas suas sedes
urbanas, apresentando uma diversificada rede de Comércio e Serviços, escolas, igrejas,
unidades de saúde. As principais ruas da sede dos distritos são pavimentadas e os
domicílios atendidos por rede de água, energia, telefonia e internet. A Nova Ferroeste
passa distante das sedes destes distritos rurais, estando a uma distância de dois
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quilômetros da sede do distrito de São Jorge, e a três quilômetros da sede do distrito de
Aurora do Iguaçu. O traçado ferroviário planejado, no entanto, cruza as suas principais
vias de acesso.
Figura 5-39: Localização do Ramal da Nova Ferroeste no Município de São Miguel
do Iguaçu

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Uma das propriedades, em que se realizou levantamento para o presente estudo, está
localizada na área rural do distrito de São Jorge, na comunidade denominada Serra do
Mico. Esta propriedade, com área de 3,5 hectares, faz parte de uma área loteada para
criação das antigas colônias que se instalaram na região entre as décadas de 1950 e 1970.
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A família nela residente se dedica à pecuária leiteira. A comunidade não possui rede de
água tratada e esgoto, nem serviço de coleta de lixo. A entrevistada disse que todos têm
sofrido com a falta de água, e a estiagem tem prejudicado bastante a produção. Nesta
propriedade registrou-se um galpão a ser atingido (Foto 5-40), de forma direta, pela Nova
Ferroeste.
Foto 5-40: Galpão a ser Diretamente Atingida em Estabelecimento Agropecuário
na Comunidade de Serra do Mico, Município de São Miguel do Iguaçu

Fonte: Carolina Iarosz, 22/07/2021.

Um pequeno loteamento, com terrenos de pequenas dimensões e próximos entre si, se
formou na vizinhança da propriedade referida existente na comunidade Serra do Mico.
Trata-se de lotes para uso residencial, com casas construídas em madeira e não servidas
por redes de água encanada e serviços de coleta de esgoto. A comunidade não é atendida
por linha de transporte público e os serviços públicos de educação e saúde são oferecidos
no núcleo urbano do distrito de São Jorge. Uma destas residências será atingida de forma
direta pela Nova Ferroeste (Foto 5-41) que mostra um domicílio a ser diretamente
atingido em loteamento na área rural do distrito de São Jorge, comunidade da Serra do
Mico, município de São Miguel do Iguaçu. Todas as moradias existentes neste local, em
número de seis, estavam fechadas no momento da realização destes levantamentos
embora sejam ocupadas, conforme declarou o morador residente na propriedade rural do
entorno.
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Foto 5-41: Domicílio a ser Diretamente Atingido em Loteamento na Área Rural do
Distrito de São Jorge

Fonte: Carolina Iarosz, 22/07/2021.

São Miguel do Iguaçu abriga duas grandes comunidades tradicionais, uma comunidade
remanescente de quilombo e uma terra indígena. A comunidade quilombola Apepu,
distante 20 km do traçado da Nova Ferroeste, está localizada junto à margem do parque
nacional do Iguaçu. São quatro famílias, aproximadamente 40 pessoas, que vivem e
produzem numa área de 7,5 hectares. Cultivam lavouras de subsistência, tais como, milho,
mandioca e hortaliças. As famílias ainda desenvolvem as suas atividades tradicionais
relacionadas às plantas medicinais, produção de artesanatos e ações voltadas para o
turismo que são promovidas com auxílio da gestão pública municipal e ações de
compensações socioambientais da Itaipu.
A terra indígena Avá Guarani-Ocoí, distante 13,3 km do traçado da Nova Ferroeste, está
localizada próximo ao reservatório da Usina de Itaipu. Atualmente, a área desta terra
indígena é de 251 hectares a abrigar 800 indígenas, sendo considerada a terra indígena
com a maior concentração de indivíduos da nação guarani no estado do Paraná, em grande
maioria, indígenas da etnia avá-guarani. Relatos contados pelos mais antigos dizem que
esse território, antes da construção da Itaipu, era imenso e que debaixo das águas do
grande reservatório se encontram pelo menos mais cinco aldeias guarani. Parte do povo
que vivia nesta região foi inserida no território que sobrou da terra indígena Ocoy, outros
foram realocados para a aldeia Tekohá Añetete, criada pelo governo e pela empresa Itaipu
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no ano de 1997, no município de Diamante D’Oeste, onde atualmente vivem 510
indígenas das etnias guarani m’byá e avá-guarani. Em ambas as terras, os indígenas
sofrem com o tamanho reduzido da área demarcada face à população que depende dela
para produzir e sobreviver. A Itaipu executa programas de gestão social e ambiental, que
tentam minimizar os danos e os impactos causados pela usina hidrelétrica junto aos
indígenas.
A aldeia Ocoy, localizada no município de São Miguel do Iguaçu, está incluída na rota
turística regional, possuindo um centro de atendimento ao cliente onde são
comercializados os artesanatos e comidas típicas produzidos na aldeia. A criação de local
de recepção aos turistas em aldeias tem atendido à necessidade de geração de renda entre
as famílias e os produtores de artesanato, possibilitando a venda local e diminuindo a
necessidade de saída para outras regiões, o que faz reduzir a exposição dos indígenas a
riscos diversos. Na maioria dos casos, a comercialização de artesanato é feita por
mulheres que se fazem acompanhar dos filhos e filhas menores. O local para recepção de
turistas também serve à promoção da cultura indígena, e à valorização da arte tradicional.
No caso dos guaranis, os artefatos feitos de madeira, maracás, instrumentos musicais,
colares e pulseiras são as suas principais peças. A Nova Ferroeste não atinge diretamente
a TI Ocoy, que se localiza a 13,3 quilômetros do traçado projetado para a Nova Ferroeste.
Medianeira
No município de Medianeira, a Nova Ferroeste abrange uma extensão de 25,08
quilômetros (Figura 5-49) atingindo diretamente 59 estabelecimentos agropecuários,
onde foram identificados por imagem de satélite e conferência em campo, seis edificações
diretamente afetadas, sendo um domicílio ocupado e cinco galpões. Os estabelecimentos
agropecuários a serem atingidos de forma direta pela Nova Ferroeste em Medianeira têm
tamanho médio de 27,6 hectares e tamanho máximo de 198 hectares. Como se vê, tratase de pequenas propriedades rurais que guardam as características das antigas colônias,
cujos acessos e divisas formam linhas retas de longa distância. Os lotes destas colônias
foram vendidos aos colonos originários, principalmente, do estado do Rio Grande do Sul.
Estas comunidades, até os dias atuais, são denominadas “linhas” devido as características
dos loteamentos. Praticamente, quase todos os estabelecimentos agropecuários atingidos
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pelo empreendimento possuem a característica de pequenas propriedades, ocupadas por
descendentes dos primeiros colonos que chegaram na região e onde a produção tem base
familiar, sendo as lavouras temporárias as principais atividades desenvolvidas nesta
região, com o cultivo de soja e milho, assim como avicultura e suinocultura.
Foto 5-42: Localização do Ramal da Nova Ferroeste no Município de Medianeira

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Uma das propriedades em que se fez levantamento de dados para o presente estudo,
localizada na comunidade Ouro Verde, se refere a um estabelecimento agropecuário que
possui uma área de 20 hectares, onde a principal atividade econômica é a granja de suínos
em regime de produção familiar (Foto 5-43). Além disso, a propriedade possui uma área
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de 12,5 hectares destinada ao plantio de soja. Esta área já é atingida por linha de
transmissão de energia vindo a ser, também, afetada diretamente pelo traçado da Nova
Ferroeste.
Foto 5-43: Galpão de Uso Agrário Atingido de Forma Direta em Propriedade da
Comunidade linha Ouro Verde, Município de Medianeira

Fonte: Carolina Iarosz, 22/07/2021.

Segundo o proprietário deste estabelecimento na comunidade linha Ouro Verde, sua
intenção é construir mais dois galpões para a avicultura em sua propriedade, no local a
ser atingido pela Nova Ferroeste, para o que já solicitou recursos mediante financiamento
bancário. Também, disse este proprietário estar contrariado com o impacto direto sobre a
sua propriedade, pois, segundo ele, se trata de um pequeno estabelecimento agropecuário
em que as atividades se desenvolvem em regime de produção familiar. Nesse sentido,
qualquer redução ao tamanho de sua terra poderia impor-lhe fortes prejuízos e obstáculos
ao sustento de sua família. Revelou, ainda, que seu pai sofreu demasiadamente pelo
impacto gerado pela instalação da linha de transmissão em sua propriedade e, devido a
um quadro de depressão que teria se agravado, cometeu suicídio no ano de 2012. O
entrevistado admitiu descrença em relação à compensação financeira que possa receber
pelos impactos que venha a sofrer e que, em razão disso, solicitou, durante tratativas com
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a administração municipal, sobre este empreendimento, teria solicitado um desvio que,
entretanto, não foi considerado.
Outro estabelecimento agropecuário com estruturas diretamente atingidas, também se
localiza na comunidade Ouro Verde. Esta propriedade possui uma área total de 25
hectares, dos quais oito são destinados à lavoura temporária, havendo duas estruturas para
avicultura com produção de 100.000 mil unidades a cada 45 dias, com seis ciclos anuais
e outra estrutura para a suinocultura, com capacidade para 700 unidades. Nesta
propriedade se registra a presença de três domicílios ocupados e uma área de reserva legal,
além de uma área de preservação permanente com fontes hídricas que fornecem a água
consumida na propriedade, em suas atividades domésticas e produtivas. Os galpões
dedicados à avicultura são atingidos de forma direta pelo traçado da Nova Ferroeste (Foto
5-44) e, segundo o proprietário, este planeja a ampliação de sua estrutura avícola em local,
no interior de sua propriedade, em área que também seria afetada. A proposta de mudança
do traçado da Nova Ferroeste apresentada pelo município atingiria as nascentes de água.
Outro problema relatado por este proprietário é a proximidade da futura ferrovia com os
galpões aviários, pois a operação ferroviária pode gerar ruídos e vibrações prejudiciais a
esta atividade. Segundo o entrevistado ainda, há recomendações de distanciamento de, no
mínimo, 500 metros entre aquelas estruturas e as fontes de geração de elevado ruído e
vibrações. Um problema relatado é que, devido ao stress provocado pela exposição a
agentes externos, a movimentação dos animais pode causar ferimentos, os quais, em
determinadas situações, evoluem para infecções que, ao se alastrarem, representam alto
risco à produção.
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Foto 5-44: Galpão para a Avicultura Industrial a ser Diretamente Atingidas na
Comunidade Linha Ouro Verde, Município de Medianeira

Fonte: Carolina Iarosz, 22/07/2021.

A comunidade Ouro Verde, referida anteriormente, está localizada ao norte da sede
urbana municipal e tem seu acesso por via rural cascalhada a partir da rodovia estadual
PR-495. A comunidade não possui um núcleo urbano, apenas uma igreja, a de Nossa
Senhora das Dores e um salão comunitário em cujo entorno existiu uma escola que se
encontra desativada. A comunidade possui ainda um cemitério, um campo de futebol e
um pequeno estabelecimento comercial. O balneário Ilha do Sol também está localizado
nesta comunidade, e é um importante ponto turístico municipal. A escola mais próxima
fica na localidade de Condá, onde também está localizada a unidade de saúde.
Ainda no município de Medianeira, na região denominada linha Vitória, um
estabelecimento agropecuário a ser diretamente atingido possui uma área total de 225
hectares e abriga uma estrutura com seis galpões para avicultura que se encontram em
fase final de instalação conforme a Foto 5-45 que mostra imagens fotográficas destes
galpões. Segundo o entrevistado nesta propriedade, que é o proprietário, o aviário terá a
capacidade de produção de 600 mil unidades por ciclo de produção. As aves chegam ao
produtor com apenas um dia de vida e permanecem no aviário até completar 45 dias,
quando então são levadas para o abate, com peso médio de 2,5 kg. O produtor, em
seguida, recebe nova leva de pintos para engorda em regime integrado com o fornecedor
de insumos e assistência técnica.
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Foto 5-45: Galpões para Avicultura Industrial a serem Diretamente Atingidos pela
Nova Ferroeste

Fonte: Carolina Iarosz, 22/07/2021.

. Os galpões destinados à avicultura industrial, em fase de instalação, não serão
diretamente afetados pelo empreendimento. Porém, este proprietário informou a sua
intenção em duplicar a sua produção de frangos, em até três anos, de maneira a edificar
novas estruturas nas áreas de sua propriedade a serem atingidas de forma direta pela Nova
Ferroeste. Ao todo, segundo o proprietário referido, o investimento realizado na estrutura
instalada tem valor aproximado a 25 milhões de reais e reflete o maior empreendimento
individual, desta espécie, em toda a região oeste paranaense. O entrevistado disse que a
única alternativa viável seria a mudança no traçado da ferrovia desviando a sua
propriedade, visto que a indenização seria muito alta no caso dele.
5.3.4.4.2.5.2 Região Geográfica Imediata de Cascavel Atingida pelo Ramal da Nova
Ferroeste
O ramal da Nova Ferroeste, na região geográfica imediata de Cascavel, atinge cinco
municípios: Matelândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Santa Tereza do Oeste e
Cascavel. São atingidos, de forma direta, 222 estabelecimentos agropecuários (Tabela
5-191) onde se registram 39 edificações na área a ser diretamente afetada, conforme a
Tabela 5-192 que apresenta a quantidade e área total em hectares dos estabelecimentos
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agropecuários a serem diretamente atingidos pelo ramal da Nova Ferroeste, na região
imediata de Cascavel, por município, distrito e situação em relação ao CAR.
Tabela 5-191: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários
Município
Cascavel

Distrito
Diamante

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
15
938

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
0
.

Total

15

Área
(Hectares)
938

Qt.

São João d'Oeste

6

286

2

140

8

426

São Salvador

34

3.635

3

233

37

3.868

Céu Azul

Céu Azul

88

5.732

0

.

88

5.732

Matelândia

Agro Cafeeira

28

607

0

28

607

Matelândia
10
142
0
10
Santa Tereza do
Santa Tereza do
23
3.381
0
23
Oeste
Oeste
Vera Cruz do
Vera Cruz do
13
330
0
13
Oeste
Oeste
Total
217
15.051
5
373
222
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

142
3.381
330
15.424

As edificações a serem diretamente atingidas na região geográfica imediata de Cascavel
são, em sua maioria, domicílios ocupados (24), havendo 12 galpões. A Tabela 5-192
apresenta a quantidade de edificações a serem diretamente atingidas por município e tipo
na região geográfica imediata de Cascavel.
Tabela 5-192: Edificações a Serem Diretamente Atingidas pelo Ramal da Nova
Ferroeste
Município

Domicílio Ocupado

Galpão

Outras Edificações

Total

Cascavel

11

4

2

17

Céu Azul

7

5

0

12

Matelândia

6

2

0

8

Santa Tereza do Oeste

0

1

1

2

3

39

Total

24
12
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Matelândia
No município de Matelândia, a Nova Ferroeste percorrerá um trajeto de 7,23 quilômetros
(Figura 5-40), atingindo diretamente 38 estabelecimentos agropecuários (Tabela 5-191)
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e oito edificações, sendo seis domicílios ocupados, localizados na área rural dos distritos
de Matelândia e Agro Cafeeira. A região é caracterizada por pequenas propriedades
rurais, estabelecidas a partir da década de 1930, através das empresas colonizadoras. São
pequenos lotes, com tamanho médio de 14,2 hectares: as propriedades atingidas de maior
tamanho têm área de 14 hectares no distrito-sede e 111 hectares no distrito Agro Cafeeira.
Figura 5-40: Localização do Ramal da Nova Ferroeste no Município de Matelândia

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Os sistemas de produção se baseiam no regime familiar sendo a agricultura, com a
produção de soja, trigo e milho, a produção pecuária de corte e leite, a avicultura e
suinocultura as principais atividades econômicas desenvolvidas na região. Trata-se de
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região que apresenta solo com bastante declividade, áreas de capões de mata nativa e
estradas sem pavimentação asfáltica (Foto 5-46).
Foto 5-46: Características Geográficas da Região Rural a ser Diretamente
Atingida pela Nova Ferroeste em Matelândia

Fonte: Carolina Iarosz, 22/07/2021.

Um dos estabelecimentos a ser diretamente atingido se encontra na comunidade Rio Sabiá
(Foto 5-47). Trata-se de uma pequena propriedade de 3,6 hectares onde o proprietário
arrenda, a terceiros, parte da área de plantio para a produção de soja. O domicílio em que
reside este proprietário juntamente com a sua família, há 30 anos, será diretamente
atingido. Estes moradores relatam que se trata de lugar tranquilo para se viver, porém, a
oferta de serviços de educação e saúde se dá na cidade de Matelândia. Em entrevista, esta
família declarou que se fosse possível permanecer no local depois da implantação do
empreendimento, seria ótimo, mas se precisar se mudar, desde que as condições de vida
melhorem, dizem não enxergar problemas.
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Foto 5-47: Domicílio Ocupado a ser Diretamente Atingido na Comunidade Rural
Rio Sabiá, Município de Matelândia

Fonte: Carolina Iarosz, 23/07/2021.

No município de Matelândia, na divisa com o município de Diamante D’Oeste, no distrito
Agro Cafeeira há um acampamento de pessoas ligadas ao movimento de reforma agrária
denominado acampamento Chico Mendes. Trata-se da ocupação da fazenda Boito,
ocorrida em 2004, que chegou a reunir 720 famílias acampadas no início da ocupação. A
maioria dos acampados veio de regiões do estado do Paraná (68%), sendo que 64,7%
desses vieram do oeste do Paraná. Um número significativo de famílias veio do Paraguai,
cerca de 30,3%, os quais eram denominados “brasiguaios”.
Segundo a pesquisadora Maria Cristina Loregat (2021), na sua tese de doutorado:
Severinas e Severinos no Oeste do Paraná: O tempo ativo na espera (d) “Essas coisas,
assim de acampamento”, em levantamento realizado em 2019 verificou-se que o
acampamento possuía 148 moradores. As famílias, ao longo dos anos, foram deixando a
área devido às dificuldades. O processo de ocupação ainda segue na justiça. A Nova
Ferroeste não atinge a área deste acampamento que, como dito anteriormente, está
localizado na divisa do município de Matelândia e Diamante D’Oeste.
Céu Azul
No município de Céu Azul, a Nova Ferroeste atinge diretamente 88 estabelecimentos
agropecuários localizados ao longo de 36,7 quilômetros de ferrovia (Figura 5-41). Foram
identificadas 12 estruturas diretamente atingidas, conforme informações da Tabela 5-192,
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sendo que do total, sete estruturas foram identificadas como domicílios ocupados. A
região diretamente atingida pelo empreendimento se caracteriza como área rural de baixa
densidade demográfica, onde os antigos lotes de colonos mantêm as suas divisas originais
e sem cercamento das propriedades. O tamanho médio das propriedades atingidas é de 65
hectares, havendo propriedades com tamanhos de quatro até 968 hectares. A região se
destaca na produção de agrícola, sendo a soja, o milho e o trigo os principais produtos.
Figura 5-41: Localização do Ramal da Nova Ferroeste no Município de Céu Azul

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A avicultura de corte, a bovinocultura de leite e a criação de suínos também são atividades
desenvolvidas pelos produtores desta região. O traçado da Nova Ferroeste atravessa a
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comunidade Capela São Paulo, na divisa com o município de Vera Cruz do Oeste e a
rodovia estadual PR-488, que interseccionará a nova ferrovia. Também, as comunidades
Nova União, São Francisco, Santa Luzia e Tatu Jupi, esta última localizada próximo à
rodovia federal BR-277. No bairro rural Capela São Paulo (Foto 5-48), existe uma igreja
em homenagem ao padroeiro do local e um salão comunitário de festas. Esta comunidade
não possui escola nem unidade de saúde.
Foto 5-48: Igreja da Comunidade Capela São Pedro, Município de Céu Azul

Fonte: Carolina Iarosz, 23/07/2021.

Um dos estabelecimentos agropecuários identificados com edificações a serem
diretamente atingidas, está localizado na comunidade Santa Luzia. Nesta propriedade,
com área total de 10 hectares se utiliza 3,6 hectares para o plantio de feno. O proprietário
cria ovelhas para corte, tendo um rebanho de 150 animais. São diretamente atingidos o
domicílio ocupado pelo proprietário e dois galpões (Foto 5-49), onde se guarda a
produção de feno e se abriga a criação de ovelhas. Este produtor rural, entrevistado para
o presente estudo, declarou gostar de residir na região tendo trazido uma matriz de ovelha
do sertão baiano que se adaptou ao clima da região lhe trazendo bons rendimentos. A
produção de feno também tem sido uma boa fonte de renda, atendendo aos produtores da
região que necessitam de complemento na alimentação do gado.
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Foto 5-49: Estabelecimento Agropecuário com Galpões a Serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste na Localidade Santa Luzia, Município de Céu Azul

Fonte: Carolina Iarosz, 23/07/2021.

Na localidade denominada Tatu Jupi, outros dois estabelecimentos agropecuários
possuem alguma edificação a ser diretamente atingida pela Nova Ferroeste. Uma destas
edificações se refere a uma fábrica de brinquedos pedagógicos localizada próxima à
rodovia BR-277 (Foto 5-50). Esta fábrica, instalada na localidade no ano de 2014,
pertence a um morador local e atende principalmente às escolas fornecendo brinquedos
educativos e criativos. O brinquedo é feito de sêmola de milho que é matéria prima
orgânica e biodegradável, segundo relatou uma funcionária.
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Foto 5-50: Edificação Industrial Utilizada para a Produção de Brinquedos
Educativos a ser Diretamente Atingida, Localizado na Localidade Tatu Jupi,
Município de Céu Azul

Fonte: Carolina Iarosz, 23/07/2021.

Outra propriedade a ser atingida na comunidade Tati Jupi (Foto 5-51) é uma chácara de
uso residencial e de lazer, cujo proprietário reside em Maringá e seu pai, aposentado,
reside e cuida do local. A propriedade possui uma área de mata e nascentes. A residência
da família, um canil, o lago e a piscina serão diretamente atingidos.
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Foto 5-51: Propriedade Rural com Domicílio Ocupado e Outras Estruturas a
Serem Diretamente Atingidas na Comunidade Tatu Jupi, Município de Céu Azul

Fonte: Carolina Iarosz, 23/07/2021.

Santa Tereza do Oeste
No município de Santa Tereza do Oeste, a Nova Ferroeste percorrerá um trajeto de 18,04
quilômetros atingindo 23 estabelecimentos agropecuários e nenhuma edificação. Entre os
estabelecimentos atingidos, o tamanho médio é de 147 hectares, havendo propriedades de
3 até 1.316 hectares. A cidade de Santa Tereza do Oeste se localiza nas margens da
rodovia federal BR-277, junto à divisa com o município de Céu Azul (Figura 5-42).
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Figura 5-42: Localização da Ramal Nova Ferroeste no Município de Santa Tereza
do Oeste

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

O traçado da Nova Ferroeste, ao margear a rodovia BR-277, mantém seu eixo
relativamente próximo ao perímetro urbano de Santa Tereza com distância máxima de
1,2, quilômetros chegando a atingir áreas com aptidão à expansão urbana.
Nas proximidades com a divisa de Cascavel está sendo implantado um condomínio
residencial em lotes com tamanhos a partir de 1.500 metros quadrados, a ser atingido de
forma direta pela Nova Ferroeste (Foto 5-52). Este empreendimento imobiliário se
encontra em fase inicial de vendas, com a instalação avançada de infraestrutura, tais
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como, a construção das vias de acesso, redes de saneamento e energia, além de áreas de
lazer.
Foto 5-52: Empreendimento Imobiliário Atingido Diretamente pela Nova
Ferroeste em Área Urbana do Município de Santa Tereza do Oeste

Fonte: Carolina Iarosz, 24/07/2021.

Vera Cruz do Oeste
No município de Vera Cruz do Oeste a Nova Ferroeste terá extensão de apenas 3,4
quilômetros (Figura 5-43), atingindo diretamente 13 estabelecimentos agropecuários
(Tabela 5-191) e nenhuma edificação. O tamanho médio das propriedades atingidas é de
25 hectares, havendo propriedades de cinco até 69 hectares. Trata-se de propriedades
localizadas na parte sul do município, junto à divisa com Céu Azul, dedicadas
inteiramente a lavouras temporárias de soja e milho.
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Figura 5-43: Localização da Ramal da Nova Ferroeste no Município de Vera Cruz
do Oeste

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Ramal da Nova Ferroeste no município de Cascavel
O ramal da Nova Ferroeste abrangerá uma extensão de 25,7 quilômetros no município de
Cascavel, entre a divisa com Santa Tereza do Oeste e o entroncamento com a Ferroeste
em local próximo ao terminal de Cascavel, junto à BR-277 (Figura 5-44). Foram
identificados 37 estabelecimentos agropecuários e 17 edificações a serem diretamente
atingidos, localizados no distrito de Diamante, situado na parte oeste do município e
lindeiro a Santa Tereza do Oeste e ao distrito São Salvador, que abriga o terminal da
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ferrovia Ferroeste em operação. O tamanho médio das propriedades atingidas é de 63
hectares no distrito Diamante e de 105 hectares no distrito São Salvador. O tamanho
mínimo das propriedades atingidas, nos dois distritos, é de dois hectares sendo o tamanho
máximo de 241 hectares no distrito Diamante e 891 hectares no distrito São Salvador.
Embora se aproxime de área urbanizada na parte sul da cidade de Cascavel (Figura 5-44),
o traçado atravessa apenas áreas rurais onde se verificam extensas áreas de plantios de
grãos, pequenas propriedades rurais, loteamentos em área rural e um assentamento
federal.
Figura 5-44: Localização da Ramal da Nova Ferroeste no Município de Cascavel

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Na região denominada Cascatinha, área rural do distrito de Diamante, existe um pequeno
loteamento com aproximadamente seis lotes de uso residencial. Em um destes lotes, o
domicílio ocupado será diretamente atingido (Foto 5-53). No momento em que se
realizaram levantamentos não havia nenhum morador no local. A residência a ser
diretamente afetada apresenta elevado padrão construtivo com ampla área de edificação,
contendo piscina e área de lazer.
Foto 5-53: Propriedade com Domicílio Ocupado Diretamente Atingido na
Comunidade Cascatinha, Distrito de Diamante, Município de Cascavel

Fonte: Carolina Iarosz, 24/07/2021.

No entorno do traçado do ramal da Nova Ferroeste, especificamente na parte rural do
distrito de São Salvador, se encontra o local de captação de água para a cidade de
Cascavel, cujos serviços são executados pela empresa Sanepar, nos rios Cascavel e
Peroba. Em outra região, também no distrito de São Salvador, denominada km 5: Rio da
Paz, um domicílio a ser diretamente atingido (Foto 5-54) está localizado em uma
propriedade pertencente a um laticínio. Neste domicílio residem um técnico de
enfermagem e sua mãe já idosa com problemas de saúde, os quais são locatários deste
domicílio onde residem há 17 anos. A região possui características urbanas, comércios de
serviços em geral, porém, mantendo, ainda, o cultivo de lavouras temporárias no entorno.
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Foto 5-54: Domicílio Ocupado a ser Diretamente Atingido na Comunidade Km 5:
Rio da Paz, Distrito de São Salvador, Cascavel

Fonte: Bruna Tays Silva, 24/07/2021.

Na propriedade referida acima, pertencente a um laticínio, foi identificado outro domicílio
também ocupado, a ser diretamente atingido. O traçado projetado segue passando por
trechos de área de mata nativa, onde se encontra a cachoeira Ferroeste, no entorno da
estrada Rio da Paz. Em local próximo ao entroncamento com a ferrovia Ferroeste em
operação, o traçado do ramal da Nova Ferroeste atinge o assentamento federal PA Valmir
Motta de Oliveira (Figura 5-45). Este assentamento foi criado pelo Incra em 2010, sendo
a sua denominação uma homenagem ao camponês Valmir Motta de Oliveira, morto em
2007 em conflito agrário que envolveu a empresa suíça transnacional Syngenta S.A.
Foram assentadas 83 famílias em lotes que possuem em média três hectares. Este
assentamento possui uma área comunitária onde está localizada a sede da cooperativa
local, e uma unidade de produção de leite. A escola municipal do campo Zumbi dos
Palmares funciona neste assentamento com oferta de ensino infantil e fundamental I,
atendendo 120 alunos em período integral. O assentamento ainda não possui escola para
ensino fundamental II e médio, nestes casos, os alunos se deslocam até à comunidade de
São João para estudar. Na comunidade de São João também se encontra a unidade de
saúde utilizada pelos moradores do assentamento.
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Figura 5-45: Localização do Assentamento PA Valmir Mota de Oliveira no
Município de Cascavel

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

No assentamento federal PA Valmir Motta de Oliveira são atingidos dois lotes de terras.
Em um destes lotes, que fica próximo à rodovia federal BR-277 e ao entroncamento
planejado para o ramal da Nova Ferroeste há três domicílios ocupados e um em fase de
construção, todos a serem diretamente afetados (Foto 5-55). Na área de plantio, em torno
de 7,5 hectares, esta família de assentados cultiva trigo, milho e mandioca. Em seu lote
há, ainda, uma pequena produção de mel de abelha jataí, sem ferrão, com 12 caixas para
armazenagem do produto. O assentado responsável por este lote, entrevistado durante a
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coleta de dados para o presente estudo, transferiu-se para cá, com sua família, de um
assentamento federal em Rio Bonito do Iguaçu, onde já era assentado, tendo realizado
permuta mediada pelo Incra. Disse estar receoso em relação ao projeto da Nova Ferroeste
em razão do risco de “ir para um lugar onde tivesse que começar tudo novamente”.
Acrescentou que o assentamento onde residem atualmente é próximo da cidade de
Cascavel, e seus filhos trabalham em empresas do entorno. Também, a escola, posto de
saúde e comércio ficam próximos.
Foto 5-55: Moradias Diretamente Atingidas no PA Valmir Motta de Oliveira

Fonte: Carolina Iarosz, 24/07/2021.

5.3.4.4.3

Região Geográfica Intermediária de Guarapuava

Na região intermediária de Guarapuava serão atingidos, em quatro municípios, de forma
direta, conforme estimativa, 246 estabelecimentos agropecuários (Tabela 5-193), dos
quais 87,6% estavam inscritos no CAR em fevereiro de 2021. Na faixa de domínio
projetada estima-se a existência de 70 edificações, sendo a maior parte delas referente aos
domicílios ocupados, conforme demostrado na Tabela 5-195 que apresenta a quantidade
de estabelecimentos agropecuários diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, por região
geográfica imediata e situação em relação ao CAR.
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Tabela 5-193: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários
Com Inscrição no CAR
Região Geográfica Imediata
Guarapuava

Sem Inscrição no CAR

Qt.

% da Linha

Qt.

% da Linha

198

80,5%

48

19,5%

Total
% da
Qt.
Linha
246
100,0%

Total
198
80,5%
48
19,5%
246
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,0%

A área total dos estabelecimentos agropecuários atingidos de forma direta pela Nova
Ferroeste, nos municípios da região intermediária de Guarapuava é de 48,9 mil hectares
(Tabela 5-194), que mostra a área total em hectares dos estabelecimentos agropecuários
diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, por região geográfica imediata e situação em
relação ao CAR.
Tabela 5-194: Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários a Serem
Diretamente Atingidos
Região
Geográfica
Imediata
Guarapuava
Total

Com Inscrição no CAR
Sem Inscrição no CAR
% Da
% da
Área (Hectares)
Área (Hectares)
Linha
linha
42.807,70

87,6%

6.066,10

12,4%

Total
Área
% Da
(Hectares)
Linha
48.873,80

100,0%

42.807,70
87,6%
6.066,10
12,4%
48.873,80
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,0%

Como dito anteriormente, foram identificadas, pelo levantamento via satélite e
conferência em campo, 70 edificações a serem atingidas diretamente pela Nova Ferroeste,
nos municípios que compõem a região intermediária de Guarapuava. Um dos municípios
com o maior número de edificações atingidas é o município de Goioxim, apresentando
um número de 37 estruturas atingidas, sendo que deste total, 24 são domicílios ocupados,
conforme demostra a Tabela 5-195 . Isso se deve ao fato de que uma parte do traçado
atinge área urbanizada da sede municipal, onde se concentra o maior número de
edificações atingidas.
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Tabela 5-195: Edificações a Serem Diretamente Afetadas, por Município e Tipo

Cantagalo

Domicílio
Não Ocupado
0

Domicílio
Ocupado
3

0

Outras
Edificações
0

Goioxim

0

21

6

0

27

Guarapuava

2

19

12

4

37

Inácio Martins

0

2

1

0

3

Total

2

45
19
Fonte: Elaborado pela Fipe.

4

70

Município

Galpão

Total
3

5.3.4.4.3.1 Região Imediata de Guarapuava
Dos 246 estabelecimentos agropecuários atingidos de forma direta na região geográfica
imediata de Guarapuava, quase a metade (121) se encontra neste município, e 72 no
município de Goioxim. Cerca de 66,5% da área total dos estabelecimentos a serem
diretamente atingidos se encontram nos municípios de Guarapuava e Goioxim. A Tabela
5-196 apresenta a quantidade e área total em hectares, dos estabelecimentos
agropecuários diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, na região imediata de
Guarapuava, por município, distrito e situação em relação ao CAR.
Tabela 5-196: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários
Município

Distrito

Com Inscrição no
CAR

Sem Inscrição no
CAR

Total

4

4.819,30

0

0

4

Área
(Hectares)
4.819,30

4

4.819,30

0

0

4

4.819,30

Cantagalo

17

2.437,60

2

324,1

19

2.761,70

Cavaco

13

1.718,60

3

145

16

1.863,60

30

4.156,20

5

469,1

35

4.625,30

49

9.214,10

23

1.328,00

72

10.542,10

49

9.214,10

23

1.328,00

72

10.542,10

Guará

31

7.271,90

7

1.200,00

38

8.471,90

Guarapuava

73

10.561,10

10

2.940,00

83

13.501,10

104

17.833,00

17

4.140,00

121

21.973,00

11

6.785,10

3

129

14

6.914,10

11

6.785,10

3

129

14

6.914,10

Qt. Área (Hectares) Qt. Área (Hectares) Qt.
Candói

Candói

Total
Cantagalo
Total
Goioxim

Goioxim

Total
Guarapuava
Total
Inácio Martins Inácio Martins
Total

Total
198
42.808
48
6.066
246
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.
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Cantagalo
No município de Cantagalo, a Nova Ferroeste percorrerá uma extensão de
17,4 quilômetros (Figura 5-46) nas zonas rurais dos distrito-sede e do distrito Cavaco
onde são atingidos, de forma direta, 35 estabelecimentos agropecuários. O tamanho
médio das propriedades é de 132 hectares com superfícies que variam entre oito e 1.338
hectares no distrito-sede e 17 e 456 hectares no distrito Cavaco.
Figura 5-46: Localização da Nova Ferroeste no Município de Cantagalo

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Ao longo de todo o traçado em Cantagalo, foram identificados três domicílios ocupados
a serem atingidos de forma direta. Os domicílios identificados se encontravam fechados,
assim como a porteira de acesso aos mesmos. A região atingida pela Nova Ferroeste no
município de Cantagalo se caracteriza por uma baixa densidade demográfica, algumas
áreas de agricultura, solo bastante acidentado onde predomina a pecuária, e estradas sem
pavimentação asfáltica. O distrito Cavaco possui um pequeno núcleo onde está localizada
a escola Irineu Mendes Machado, que oferece educação infantil e ensino fundamental I.
A comunidade também é atendida por uma unidade básica de saúde. O município abriga
cinco assentamentos federais, três dos quais diretamente atingidos pela ferrovia existente
e a serem afetados pela Nova Ferroeste. Os assentamentos PA Juquiá de Cima e PA Nossa
Senhora das Vitórias (Figura 5-47), criados respectivamente em 1987 e 1997, têm área
total de 39 mil hectares, em territórios contíguos: e abrigam 156 famílias. Estes
assentamentos já são atingidos pela ferrovia Ferroeste (Guarapuava/Cascavel), em
operação. No assentamento PA Juquiá, a faixa de domínio da Nova Ferroeste atingirá
quatro galpões de uso agrário. Já, no assentamento PA Nossa Senhora das Vitórias, a área
diretamente afetada abrange parte da reserva legal do assentamento e parte de lotes de
terras juntamente com vias de acesso.
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Figura 5-47: Localização dos Assentamentos Federais PA Nossa Senhora das
Vitórias e PA Juquiá de Cima a Serem Atingidos pela Nova Ferroeste no
Municípios de Cantagalo

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

O assentamento PA Santa Luzia (Figura 5-48), atingido de forma direta pela Ferroeste,
em operação, e a ser afetado pela Nova Ferroeste, foi criado em 1995, tem área de 4,5 mil
hectares e 19 famílias assentadas. O eixo da ferrovia Ferroeste em operação atravessa este
assentamento na direção leste/oeste numa extensão de 2.350 metros atingindo vários lotes
de terras, porém, nenhuma edificação. A constituição da faixa de domínio, no interior
deste assentamento, resultará em redução da área de produção agropecuária e de parte de
sua reserva legal.
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Figura 5-48: Localização do Assentamento Federal PA Santa Luzia a ser Atingido
pela Nova Ferroeste no Município de Cantagalo

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

No distrito Cavaco se encontra, ainda, uma unidade do Centro de Desenvolvimento
Sustentável e Capacitação em Agroecologia (Ceagro), criado pela organização
Movimento Sem Terra (MST), que conta com a parceria da Universidade Federal do
Paraná (Ufpr) com o objetivo de promover a educação no campo e atender diretamente
às famílias assentadas pelo programa nacional de reforma agrária.
Quase na divisa com o município de Goioxim, a Nova Ferroeste interseccionará a rodovia
estadual PR-364 (Rodovia Luiz Douglas Araújo), que liga as sedes municipais de
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Cantagalo e Goioxim. Esta rodovia não é asfaltada e sua passagem sobre a via férrea
existente se dá em nível, conforme mostra a Foto 5-56.
Foto 5-56: Cruzamento da Linha Férrea com a Rodovia Luiz Douglas Araújo,
Distrito de Cavaco, Município de Cantagalo

Fonte: Carolina Iarosz, 17/03/2021.

Goioxim
No território municipal de Goioxim, o traçado da Nova Ferroeste possuirá uma extensão
de 33,01 quilômetros, atingindo tanto a parte rural como a área urbana do município
(Figura 5-49). Ao longo do percurso foram identificadas 27 edificações, sendo que deste
total, 21 são caracterizados como domicílios ocupados e estão localizadas nas regiões de
Alto dos Milagres, Alto Alegre e Vila Helena. A ferrovia corta a PR-364, no início do
adensamento urbano, na região denominada de Alto Alegre. Neste ponto a ferrovia
existente realiza o cruzamento em passagem inferior ao nível da rodovia. Essa região é
caracterizada por pequenos lotes urbanos de uso residencial, todos com acesso pela
rodovia estadual PR-364.
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Figura 5-49: Localização da Nova Ferroeste no Município de Goioxim

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A entrevistada para o presente estudo, proprietária de um dos domicílios atingidos pela
Nova Ferroeste em Goioxim (Foto 5-57), disse que as casas de seu bairro não possuem
ligação de rede de esgoto, calçamento e nem linha de transporte público. O bairro Alto
Alegre é atendido por rede de água tratada, energia elétrica e iluminação pública. Existem
escolas e unidades de saúde nas proximidades, o comércio e rede de serviços se encontram
na região central do município, não muito distante da casa da entrevistada. Disse estar
surpresa com a notícia, imaginava que a “ferrovia iria utilizar o mesmo trecho sem mexer
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com a vizinhança”. Revelou gostar do local onde vive, achando-o seguro e declara que
“não gostaria de ter que se mudar”.
O traçado segue o percurso da linha existente, atingindo seis domicílios ocupados e um
galpão no bairro urbano Alto dos Milagres em região cujo entorno tem a presença de
pequenas propriedades com criação de animais, áreas de cultivo e mata nativa (Foto 5-58).
No bairro Vila Santa Helena, foram identificados 13 domicílios ocupados a serem
atingidos de forma direta. A ferrovia, neste trecho, passa por uma ponte férrea de longa
extensão e grande altitude sobre o rio Juquiá (Foto 5-59), que se destaca como ponto
turístico do município, onde a prática do rapel é bastante apreciada por esportistas da
região.
A ferrovia deixa o território de Goioxim seguindo na direção do município Guarapuava,
cruzando novamente em nível a rodovia estadual PR-364 e alcançando o município de
Candói.
Foto 5-57: Domicílio Atingido pela Nova Ferroeste no Bairro Alto Alegre, região
Urbana do Município de Goioxim

Fonte: Carolina Iarosz, 17/03/2021.
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Foto 5-58: Cruzamento da Linha Férrea no Bairro Alto dos Milagres, Área
Urbana do município de Goioxim

Fonte: Carolina Iarosz, 17/03/2021.

Foto 5-59: Ponte Férrea Sobre o Rio Juquiá, Vila Santa Helena, Município de
Goioxim

Fonte: Carolina Iarosz, 17/03/2021.

Candói
No município de Candói, a Nova Ferroeste terá extensão de 12,36 quilômetros atingindo
(Figura 5-50), de forma direta, quatro estabelecimentos agropecuários localizados na
parte norte, nas divisas com Goioxim e Guarapuava sem afetar, diretamente, nenhuma
edificação.
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Figura 5-50: Localização da Nova Ferroeste no Município de Candói

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Os estabelecimentos agropecuários se encontram em área rural de baixíssima densidade
demográfica, com tamanho médio de 1,2 mil hectares e tamanho máximo de 2,2 mil
hectares, dedicados ao cultivo de lavouras temporárias (Foto 5-60).
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Foto 5-60: Imagem da Característica da Ocupação de Solo na Região Atingida pela
Nova Ferroeste no Município de Candói

Fonte: Carolina Iarosz, 18/03/2021.

Guarapuava
A ferrovia Ferroeste, atualmente em operação, realiza um percurso de 90,1 quilômetros
sobre o território do município de Guarapuava (Figura 5-51). O traçado projetado para a
Nova Ferroeste coincide com o eixo da ferrovia existente, numa extensão de 35,7
quilômetros, apenas no trecho entre a divisa com Goioxim e o terminal de embarque e
desembarque a ser instalado nas proximidades do aeroporto de Guarapuava. Esta parte do
município de Guarapuava, pertencente ao distrito-sede, compreende a região dos campos,
com predominância de solos planos e maior concentração fundiária, com
estabelecimentos agropecuários de maior tamanho dedicados, de forma exclusiva, às
lavouras temporárias. Nesta região, onde a Nova Ferroeste se mantém sobre o eixo da
ferrovia existente, são atingidos, de forma direta, 20 estabelecimentos agropecuários com
tamanho médio de 382 hectares. As 13 edificações a serem atingidas de forma direta, na
parte em que a Nova Ferroeste coincide com o eixo da ferrovia existente, se concentram
no entorno do local onde se planeja a instalação do novo terminal ferroviário de
Guarapuava. Serão dois domicílios atingidos de forma direta juntamente com cinco
galpões logístico-industriais, e estruturas de transporte de grãos (correias) no trecho em
que o antigo e o novo traçado coincidem em Guarapuava.
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Figura 5-51: Localização da Nova Ferroeste no Município de Guarapuava

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

O trecho a ser construído para a Nova Ferroeste em Guarapuava, não coincidente com o
eixo da ferrovia existente, com extensão de 53,1 quilômetros e que se estende desde o
local projetado para receber o novo terminal de embarque e desembarque, nas imediações
do aeroporto de Guarapuava, até à divisa com o município de Inácio Martins atinge parte
de áreas com aptidão à expansão urbana da sede municipal, além de estabelecimentos
agropecuários na parte rural do distrito-sede e do distrito Guará. Em resumo, neste trecho
se encontram 98 estabelecimentos agropecuários com tamanho médio de 120 hectares, o
que denota maior dispersão fundiária em comparação à região dos solos planos situada
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na parte oeste do município. Aqui, em contraste à região dos campos, o solo apresenta
maior declividade com maior presença de cobertura vegetal nativa combinada ao
desenvolvimento de atividades diversas, tais como, silvicultura, agricultura de
subsistência, pecuária bovina de corte e leiteira. Ao todo, somente no trecho novo a ser
construído, em Guarapuava, serão atingidos de forma direta 16 domicílios ocupados, dois
domicílios não ocupados e cinco galpões.
O novo trecho a ser construído para a Nova Ferroeste permitirá a redução do tráfego
ferroviário atualmente em operação em áreas de alta densidade demográfica da cidade de
Guarapuava, graças ao planejamento de um contorno ferroviário. No entorno da cidade
de Guarapuava, o eixo da Ferroeste, atualmente em operação, se encontra a pouco mais
de 100 metros do eixo da rodovia federal BR-277, em sua margem esquerda
(Cascavel/Guarapuava). Com a alternativa de contorno do traçado da Nova Ferroeste, o
eixo da nova ferrovia se desloca para o norte desviando, assim, as áreas urbanizadas da
cidade de Guarapuava e, após um percurso de aproximadamente 16 quilômetros retorna
às proximidades da rodovia BR-277, em local onde a distância entre os eixos desta
rodovia e da nova ferrovia é de pouco mais de 100 metros, conforme se pode observar na
Figura 5-52.
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Figura 5-52: Localização da Nova Ferroeste no Entorno da Cidade de Guarapuava

Fonte: Malha digital de setores censitários Ibge, 2020; Cadastro ambiental rural (CAR), 2021.
Elaborado pela Fipe.

A região a ser atingida pela Nova Ferroeste no entorno da cidade de Guarapuava, não
obstante ao seu caráter ainda rural, se localiza em lugar bastante próximo às áreas
urbanizadas. Nas proximidades do aeroporto regional de Guarapuava Tancredo Thomas
de Faria se encontram os bairros Jardim das Américas e Rocio. No bairro Rocio, o traçado
da Nova Ferroeste atingirá de forma direta uma propriedade rural onde a família
proprietária, que reside no local, construiu um clube recreativo com cinco açudes para
pesca, restaurante e piscinas. Esta propriedade possui uma área de dois hectares, sendo
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um hectare destinado ao cultivo de milho e hortaliças. Os entrevistados, residentes nesta
propriedade, declararam gostar “muito de viver neste local”. Porém, seu negócio
comercial destinado ao lazer vem sofrendo forte impacto devido à operação de um aterro
sanitário instalado no entorno. Segundo estes informantes, o mau cheiro pode ser sentido
em diversos momento durante o dia e se verifica o aumento significativo de moscas. Os
clientes questionam os riscos de contaminação da água dos açudes, que provém de uma
nascente no interior desta propriedade (Foto 5-61).
Foto 5-61: Propriedade a ser Atingida pela Nova Ferroeste no Bairro Rocio,
Município de Guarapuava

Fonte: Bruna Tays Silva, 18/03/2021.

O traçado da Nova Ferroeste prevê uma travessia sobre a rodovia federal BR-277 nas
proximidades da sede do distrito Guará. A sede do distrito Guará está localizada a 25
quilômetros da cidade de Guarapuava, às margens da rodovia federal BR-277 (Foto 5-62).
O distrito possui duas unidades de ensino, sendo a escola municipal Escola Sofia Horst,
de ensino infantil e fundamental I e colégio estadual do campo Professora Maria de Jesus
Pacheco Guimarães, ensino fundamental I e médio. Possui, também, uma unidade básica
de saúde (UBS), uma igreja católica: a capela Imaculada Conceição, igrejas evangélicas,
um posto da polícia militar, um pequeno comércio local, Indústrias madeireiras e
carvoarias.
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Foto 5-62: Sede do distrito Guará no Município de Guarapuava

Fonte: Carolina Iarosz, 18/03/2021.

Em uma das propriedades cujo domicílio ocupado é atingido, na parte rural do distrito
Guará, a proprietária disse não ter conhecimento sobre o empreendimento até àquele
momento. Esta proprietária é a única moradora desta propriedade que tem área de 0,5
hectare. Declarou, esta moradora, durante entrevista realizada para este estudo, que após
o falecimento de seu esposo, seus filhos se mudaram dali para a região metropolitana de
Curitiba. Disse gostar bastante do local onde vive, devido à tranquilidade, razão pela qual
lamentou a notícia sobre o impacto da nova ferrovia em seu pequeno sítio (Foto 5-63).
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Foto 5-63: Propriedade Atingida pela Nova Ferroeste na Área Rural do Distrito de
Guara em Guarapuava

Fonte: Carolina Iarosz, 18/03/2021.

O município de Guarapuava abriga 11 assentamentos federais, dois dos quais serão
atingidos de forma direta pelo novo trecho a ser construído para a Nova Ferroeste no
distrito Guará e Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Esperança. Cerca de 25%
desta área de proteção ambiental se encontra em território do município de Guarapuava.
Os assentamentos federais PA XIII de Novembro (48 famílias) e PA Fazenda Bananas
(62 famílias), com áreas de 18,2 e 10,9 mil hectares, respectivamente, têm territórios
contíguos, isto é, fazem divisa entre si. Ambos são atravessados pela rodovia estadual
PR-364 (Guarapuava/Inácio Martins) próximo ao local em que se projeta, também, a
travessia da Nova Ferroeste (Figura 5-53).
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Figura 5-53: Localização dos Assentamentos Federais PA XIII de Novembro e PA
Fazenda Bananas a Serem Atingidos pela Nova Ferroeste no Município de
Guarapuava

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

No assentamento XIII de Novembro, a Nova Ferroeste atingirá, de forma direta, dois lotes
situados às margens da rodovia PR-364 (Foto 5-64), e um galpão agrário. Segundo o
assentado no lote onde há um galpão a ser atingido, esta área possui 18 hectares e nela se
realiza o plantio de feijão, em quatro hectares, havendo uma produção de silvicultura em
parte desta área com dois hectares. No assentamento Fazenda Bananas, a Nova Ferroeste
atingirá um lote também localizado junto à rodovia PR-364. Nestes assentamentos, a
construção da Nova Ferroeste implica redução da área de produção Agropecuária.
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Foto 5-64: Moradia Localizada em Lote do Assentamento Federal PA XIII de
Novembro no Distrito de Guará, Município de Guarapuava

Fonte: Bruna Tays Silva, 18/03/2021.

Segundo um diagnóstico apresentado pela prefeitura municipal de Guarapuava em 2015,
“Semeando Saberes: Formação de agentes populares de educação ambiental na
agricultura familiar e implementação de projetos comunitários no município de
Guarapuava/PR”, o município possuía na época, 3.403 unidades produtivas, das quais
2.756 eram de agricultores familiares (81%). Entre estes se encontram várias famílias de
assentados pelo Incra, distribuídos em 11 assentamentos (XIII de Novembro, Bananas,
Rosa, Europa, José Dias, Carolina, São Pedro, Paiol de Telhas, Nova Geração, XX de
Novembro e Alto da Serra) e ainda uma comunidade Quilombola, localizada no distrito
de Entre Rios, a Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha.
Inácio Martins
Em Inácio Martins, o traçado da Nova Ferroeste prevê uma extensão de 7,95 quilômetros
em trecho novo (Figura 5-54) não coincidente com a ferrovia atualmente em operação no
município. A região atingida compreende território integrante da Área de proteção
ambiental (APA) Serra da Esperança, com amplas áreas de cobertura vegetal nativa.
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Figura 5-54: Localização da Nova Ferroeste no Município de Inácio Martins

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Serão atingidos pela Nova Ferroeste, em Inácio Martins, 14 estabelecimentos
agropecuários e três edificações, sendo dois domicílios ocupados e um galpão de uso
agrário. O tamanho médio das propriedades a serem atingidas é de 494 hectares, e o
tamanho máximo é de 4,9 mil hectares. Contudo, o tamanho mínimo é de sete hectares,
com mediana de 39 hectares, a revelar maioria de propriedades atingidas de tamanhos
menores.
O município de Inácio Martins possui 50% da sua superfície no interior da APA da Serra
da Esperança, o que corresponde a 22,18% da área total da APA. Segundo dados
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levantados pelo Instituto Água e Terra (IAT), na elaboração do plano de manejo da APA
Serra da Esperança (2009), foram identificadas 17 comunidades localizadas dentro da
APA, a partir do que se estima que 25,2% do total da população do município de Inácio
Martins ocupa este espaço. A PR-364 (Foto 5-65), recém asfaltada, corta a área da APA
ligando a sede do distrito Guará, em Guarapuava, com a sede municipal de Inácio Martins,
que se encontra, igualmente, no interior da APA Serra da Esperança.
Foto 5-65: Rodovia PR-364 que faz a Ligação entre os Municípios de Guarapuava
e Inácio Martins, Atravessando APA Serra da Esperança

Fonte: Carolina Iarosz, 18/03/2021.

A área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, em Inácio Martins, se caracteriza
por abrigar, em maior quantidade, pequenas propriedades rurais onde se desenvolve a
produção familiar, sendo a pecuária uma das principais atividades. Também se registra a
produção agrícola, silvicultura, fumicultura e produção de carvão vegetal.
Em uma das propriedades a serem atingidas pela Nova Ferroeste, localizada na
comunidade de Papagaios, o entrevistado, durante levantamentos para este estudo, conta
que nasceu no local e sua família reside na região desde que seu avô chegou ao local em
meados do século XX. A propriedade possui 47 hectares, sendo cinco destinados à
pastagem e outros quatro à silvicultura. A proximidade com a cidade permite que as
crianças se desloquem até a sede municipal para estudar. A unidade de saúde também está
localizada na sede municipal, onde se encontra o comércio e a rede de serviços. A
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propriedade não possui atendimento de rede de água e esgoto, nem coleta de resíduos.
Possui energia elétrica e bom funcionamento da rede de telefonia e internet.
O entrevistado, na propriedade a ser atingida na comunidade Papagaios (Foto 5-66), disse
que tinha conhecimento sobre o empreendimento referido à Nova Ferroeste, mas não
imaginava ser atingido por ele. Relatou que sofreu grande afetação com a pavimentação
da rodovia estadual PR-364, que passa na frente de sua casa. O acesso à sua propriedade
foi prejudicado e teve que reparar os danos com seus próprios recursos, segundo
informou. Uma parte de suas terras foi atingida pela reforma da rodovia PR-364, tendo
sido informado que receberia indenização, o que, entretanto, não ocorreu até à presente
data, segundo relatou nesta entrevista. Declarou se sentir inseguro e entristecido com a
notícia de um novo impacto sobre a sua propriedade. Resumiu a sua situação expressando
que o processo referente ao asfaltamento da PR-364 foi, para si, muito desgastante e diz
acreditar que o mesmo poderia ocorrer com o novo empreendimento.
Foto 5-66: Moradia a ser Atingida pela Nova Ferroeste em Estabelecimento
Agropecuário à Margem da Rodovia PR-364, no Município de Inácio Martins

Fonte: Bruna Tays Silva, 18/03/2021.

Outro estabelecimento agropecuário, onde foi identificada uma de suas edificações a ser
atingida pela Nova Ferroeste, também se encontra na comunidade Papagaios, em local
próximo à rodovia PR-364. Esta propriedade possui uma área de 2,08 mil hectares, dos
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quais 1,34 mil são utilizados para a silvicultura. Um galpão utilizado como armazém é
atingido de forma direta, assim como parte da área de silvicultura (Foto 5-67).
Foto 5-67: Estrutura Diretamente Atingida pela Nova Ferroeste em
Estabelecimento Agropecuário Localizado na Região de Papagaios, Município de
Inácio Martins

Fonte: Carolina Iarosz, 18/03/2021.

O traçado da Nova Ferroeste não atinge a sede do município de Inácio Martins, porém,
esta é servida pelo antigo ramal ferroviário que liga Irati a esta cidade. Com a operação
futura da Nova Ferroeste se prevê a redução do tráfego ferroviário em áreas urbanizadas
da cidade de Inácio Martins. O ponto de maior proximidade entre o eixo da Nova
Ferroeste e o perímetro urbano da cidade de Inácio Martins, tem distância aproximada a
um quilômetro, mas se encontra, já, no município de Irati (Figura 5-55).
5.3.4.4.4

Região Geográfica Intermediária de Ponta Grossa

A extensão da Nova Ferroeste na região geográfica intermediária de Ponta Grossa, que
compreende os municípios de Irati, Fernandes Pinheiro, Palmeira e Porto Amazonas é de
163,44 quilômetros (Tabela 5-197), sendo o município de Irati o mais atingido (68,3
quilômetros). Esta região é servida por ferrovia existente em operação, não sendo,
entretanto, o traçado projetado para a Nova Ferroeste coincidente com seu eixo. O trecho
ferroviário em operação, entre Irati e Porto Amazonas, compreende, na realidade, dois
ramais ferroviários que têm, historicamente, a cidade de Ponta Grossa como nó central: o
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ramal Ponta Grossa/Irati, que atravessa os municípios de Fernandes Pinheiro e Teixeira
Soares e o ramal Ponta Grossa/ Porto Amazonas, que atravessa o município de Palmeiras.
A operação futura da Nova Ferroeste implicará considerável redução de tráfego sobre
estes ramais.
Tabela 5-197: Extensão da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de
Ponta Grossa por Regiões Geográficas Imediatas e Municípios
Região Geográfica Imediata
Irati

Município
Fernandes Pinheiro

Extensão (km)
31,95

%
19,57%

Irati

Irati

68,23

41,78%

Irati

Total

99,4

60,87%

Ponta Grossa

Palmeira

40,3

24,68%

Ponta Grossa

Porto Amazonas

17,97

11,00%

Ponta Grossa

São João do Triunfo

5,81

3,56%

Ponta Grossa

Total

63,9

39,13%

Total
163,3
Fonte: TPF-SENER, 2021. Elaborado pela Fipe.

100,00%

Na região geográfica intermediária de Ponta Grossa, a Nova Ferroeste atingirá, de forma
direta, segundo estimativa, 412 estabelecimentos agropecuários, conforme a Tabela 5-198
que mostra a quantidade de estabelecimentos agropecuários diretamente atingidos pela
Nova Ferroeste, por região geográfica imediata e situação em relação ao CAR. Deste
total, 91,3% estavam inscritos no CAR em fevereiro de 2021.
Tabela 5-198: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários a Serem
Diretamente Atingidos
Com Inscrição no CAR

Sem Inscrição no CAR

Qt.

% da Linha

Qt.

% da Linha

Irati

244

93,5%

17

6,5%

Total
% da
Qt.
Linha
261 100,0%

Ponta Grossa

132

87,4%

19

12,6%

151

100,0%

Total

376

91,3%

36

8,7%

412

100,0%

Total
376
91,3%
36
8,7%
412
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,0%

Região Geográfica Imediata

A área total das propriedades a serem atingidas na região de Ponta Grossa é de 26,5 mil
hectares. A Tabela 5-199 apresenta área total em hectares dos estabelecimentos
agropecuários diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, por região geográfica imediata
e situação em relação ao CAR, sendo que 13,9 mil hectares se encontram na região
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geográfica imediata de Irati e 12,6 mil hectares na região geográfica imediata de Ponta
Grossa.
Tabela 5-199: Área total dos Estabelecimentos Agropecuários a serem Diretamente
Atingidos
Região Geográfica
Imediata

Total
Área
(Hectares)
13.874,50

% da
Linha
100,0%

12.620,80

100,0%

19.754,30
74,6%
6.741,00
25,4%
26.495,30
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,0%

Irati
Ponta Grossa
Total

Com Inscrição no CAR Sem Inscrição no CAR
Área
% da
Área
% da
(Hectares)
Linha
(Hectares)
Linha
8.888,50
64,1%
4.986,00
35,9%
10.865,80

86,1%

1.755,00

13,9%

Serão atingidas 53 edificações sendo a maior parte delas (26) referente aos domicílios
ocupados, havendo, ainda, dois domicílios não ocupados e 16 galpões, conforme
demostrado na Tabela 5-200.
Tabela 5-200: Edificações a Serem Atingidas pela Nova Ferroeste, na Região
Intermediária de Ponta Grossa, por Região Imediata, Município e Distrito
Região
Geográfica
Imediata

Município

Distrito

Irati

Fernandes
Pinheiro

Irati

Irati

Irati
Irati
Irati
Ponta Grossa

Irati
Irati
Irati
Palmeira

Ponta Grossa

Palmeira

Fernandes
Pinheiro
Gonçalves
Júnior
Guamirim
Irati
Itapará
Palmeira
Papagaios
Novos
Porto
Amazonas

Ponta Grossa

Porto
Amazonas
Total

Domicílio
Não
Ocupado

Domicílio
Outras
Galpão
Ocupado
Edificações

Total

1

5

2

0

8

0

1

0

0

1

1
0
3
1

6
3
6
3

1
3
2
1

0
0
0
0

8
6
11
5

0

4

5

3

12

0

0

2

0

2

6
28
Fonte: Elaborado pela Fipe.

16

3

53

5.3.4.4.4.1 Região Geográfica Imediata de Irati
Na região geográfica imediata de Irati, que abrange este município juntamente com
Fernandes Pinheiro, a Nova Ferroeste atingirá, de forma direta, 261 estabelecimentos
agropecuários, estando 184 deles no município de Irati. A Tabela 5-201, que apresenta a
quantidade e a área total em hectares dos estabelecimentos agropecuários diretamente
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atingidos pela Nova Ferroeste, na região imediata de Irati, por município, distrito e
situação em relação ao CAR. Como se vê, a área total dos estabelecimentos agropecuários
a serem atingidos de forma direta é de 13,8 mil hectares, o que determina um tamanho
médio de 53,1 hectares. Nos distritos Gonçalves Junior e Guamirim, em Irati, as
propriedades a serem atingidas têm tamanho médio inferior a 40 hectares, chegando a
32 hectares no distrito-sede. Por outro lado, o distrito Itapará se destaca, pois, em
contraste, o tamanho médio das propriedades a serem diretamente atingidas em seu
território é de 90,4 hectares.
Tabela 5-201: Quantidade e Área Total em Hectares dos Estabelecimentos
Agropecuários a Serem Diretamente Atingidos
Município
Fernandes
Pinheiro
Fernandes
Pinheiro

Distrito

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)

Total
Qt.

Área
(Hectares)

Fernandes
Pinheiro

73

3.968,90

4

182

77

4.150,90

Total

73

3.968,90

4

182

77

4.150,90

11

287,8

2

198

13

485,8

59

1.379,20

1

800

60

2.179,20

Irati

Gonçalves
Júnior
Guamirim

Irati

Irati

48

1.526,60

3

106

51

1.632,60

Irati

Itapará

53

1.726,10

7

3.700,00

60

5.426,10

Irati

Total

171

4.919,60

13

4.804,00

184

9.723,60

Irati

Total

244
8.888,50
17
4.986
261
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

13.874,50

Irati
No município de Irati, a Nova Ferroeste realizará um percurso de 68,23 quilômetros
(Figura 5-55), atingindo a parte rural do distrito-sede e dos distritos Itapará, Gonçalves
Júnior e Guamirim. Ao longo desta extensão foram estimados 184 estabelecimentos
agropecuários atingidos diretamente pelo empreendimento, conforme a Tabela 5-201, e
26 edificações, sendo 20 delas caracterizadas como domicílios ocupados.
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Figura 5-55: Localização da Nova Ferroeste no Município de Irati

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Dos 20 domicílios ocupados a serrem atingidos de forma direta, sete se encontram na
localidade de Faxinal dos Antônios, no distrito de Itapará. Essa região é ocupada
principalmente por famílias descendentes de ucranianos e poloneses que ali chegaram a
partir do ano de 1908. A colônia então criada foi dividida em 300 lotes de 70 hectares
cada um (CARDOSO, 2015). Atualmente, a região mantém as características de pequenas
propriedades rurais, onde se desenvolve uma produção familiar, baseada na agricultura e
pecuária de subsistência, criação de pequenos animais e áreas de silvicultura. Os
principais produtos cultivados na região são a batata inglesa, o trigo e o milho. A sede do
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distrito de Itapará está localizada a cerca de 45 quilômetros da sede de Irati, e é um lugar
bastante visitado por causa dos seus atrativos turísticos naturais. A cachoeira do Itapará é
um dos destinos mais procurados na região, e possui uma queda de 10 metros de altura.
O distrito conta ainda com duas unidades de ensino: a escola municipal rural São Miguel
de Itapará, com ensino infantil e fundamental I e escola Pedro Baltazar, com ensino
fundamental II e médio. Esta comunidade é atendida por uma unidade básica de saúde,
localizada na sede do distrito. Há, ainda um pequeno comércio e serviço de transporte
público. A igreja ucraniana Assunção de Nossa Senhora (Foto 5-68), localizada na sede
do distrito, é outro ponto turístico que recebe muitos visitantes. Esta igreja possui um
amplo jardim, uma torre com sino e as missas são rezadas em ucraniano.
Foto 5-68: Igreja Ucraniana Assunção de Nossa Senhora no Distrito de Itapará,
Município de Irati

Fonte: Prefeitura Municipal de Irati, 2021.

O traçado da Nova Ferroeste passa distante da sede do distrito de Itapará (Figura 5-55),
atingindo somente estabelecimentos agropecuários. Em uma das propriedades em que se
realizou levantamento para o presente estudo (Foto 5-69), na comunidade de Faxinal dos
Antônios, distrito de Itapará, uma família, residente na propriedade desde a chegada dos
imigrantes, informou que o local é tranquilo para se viver, com parentes vivendo na
vizinhança e a comunidade é bastante religiosa.
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Foto 5-69: Estabelecimento Agropecuário e Domicílios a Serem Atingidos pela
Nova Ferroeste na Comunidade Faxinal dos Antônios, Distrito Itapará, Irati

Fonte: Bruna Tays Silva, 19/03/2021.

A propriedade de 10 hectares abriga três domicílios ocupados pelo proprietário e seus
filhos. Eles plantam e criam animais para a sua própria subsistência. A renda da família
vem de aposentadoria e do trabalho de alguns membros da família, como diaristas em
fazendas próximas. O traçado da Nova Ferroeste atinge de forma direta estes três
domicílios, além de um galpão. O entrevistado neste local manifestou seu desagrado com
informação que recebera sobre o empreendimento em estudo, mas salientou que não
enxerga maiores problemas se a indenização, que porventura venha a receber, lhe permitir
encontrar um bom lugar para viver.
No distrito de Guamirim são atingidos pela Nova Ferroeste, de forma direta, seis
domicílios ocupados, um domicílio desocupado e um galpão agrícola. Um dos
estabelecimentos agropecuários onde se levantou informação, nesta região, tem área de
180 hectares, sendo 156 deles utilizados no cultivo de soja e milho. No local existem dois
domicílios, um ocupado pelo caseiro e sua família, e outro desocupado. Nesta propriedade
são diretamente atingidos pelo empreendimento estes dois domicílios e o galpão agrícola
(Foto 5-70).
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Foto 5-70: Domicílio em Estabelecimento Agropecuário a ser Diretamente
Atingido pela Nova Ferroeste no distrito Guamirim, Município de Irati

Bruna Tays Silva, 19/03/2021

A Nova Ferroeste atravessará a rodovia estadual PR-364 antes de adentrar o território do
distrito de Gonçalves Junior, onde um domicílio ocupado será diretamente atingido. Já,
na área rural do distrito-sede de Irati, dois domicílios, três galpões, um abrigo de animais
e uma estrutura abandonada serão, também, atingidos de forma direta. A Nova Ferroeste
atravessa área urbana com baixa densidade de edificações na comunidade Engenheiro
Gutierrez, próxima à sede municipal de Irati sem atingir, entretanto, nenhuma edificação.
Fernandes Pinheiro
A Nova Ferroeste atingirá o território de Fernandes Pinheiro numa extensão total de 31,95
quilômetros (Figura 5-56), na parte sul deste município em região distante da sede
municipal. Serão atingidos de forma direta 77 estabelecimentos agropecuários (Tabela
5-201) e oito edificações, sendo cinco domicílios ocupados (Tabela 5-200). A região a
ser diretamente afetada pelo empreendimento se caracteriza como área rural de baixa
densidade demográfica, não sendo identificada, ao longo do traçado, a existência de
núcleos populacionais adensados. O tamanho mediano das propriedades a serem atingidas
é de 19 hectares, o que significa dizer que mais da metade delas tem áreas inferiores. A
propriedade a ser atingida de maior tamanho tem área de 651 hectares.
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Figura 5-56: Localização da Nova Ferroeste no Município de Fernandes Pinheiro

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A ocupação desta região se deu principalmente por colonos imigrantes que
desenvolveram na região o sistema faxinal. Embora esse sistema, em seu modelo
tradicional, não se encontre presente nas propriedades a serem diretamente atingidas pela
Nova Ferroeste em Fernandes Pinheiro, os moradores locais conservam a memória destes
modos de vida e trabalho. Segundo levantamentos realizados no município, Fernandes
Pinheiro abriga em seu território cinco comunidades reconhecidas como faxinais: 1)
Lapeanos; 2) Saruvas; 3) Barreiro; 4) Santo Antônio; e 5) Bituva dos Lopes (ALMEIDA;
SOUZA, 2009). As principais atividades econômicas desenvolvidas nesta região são o
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cultivo de lavouras temporárias, tais como, soja, batata, fumo havendo áreas de
silvicultura (Foto 5-71).
Foto 5-71: Aspecto da Paisagem em Estabelecimento Agropecuário a ser Atingido
em Área Rural do município de Fernandes Pinheiro

Fonte: Carolina Iarosz, 19/03/2021.

Em uma comunidade denominada Balão, em Fernandes Pinheiro (Foto 5-72), uma
propriedade rural com área inferior a 0,5 hectare, o proprietário, que tem seu domicílio
atingido diretamente, declarou sua impossibilidade em prosseguir com seu trabalho no
cultivo de lavouras em razão da idade avançada e dos problemas de saúde, pois trata uma
doença em seu joelho. Revelou ter arrendado a terceiros uma parte de seu pequeno lote
com vistas a melhorar os seus rendimentos referentes à aposentadoria. Disse, este
entrevistado a ser atingido de forma direta pela Nova Ferroeste, que tem passado a maior
parte do seu tempo na cidade e que se desloca para a área rural apenas nos fins de semana.
Por fim, esclareceu que o advento da Nova Ferroeste, caso venha a atingi-lo de fato,
poderia se converter em oportunidade para a sua mudança definitiva para a cidade, já que
receberia uma indenização. O domicílio ocupado, situado no lote vizinho de pequeno
tamanho, será, igualmente, atingido pela Nova Ferroeste.
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Foto 5-72: Domicílio Ocupado a ser Diretamente Atingido na Comunidade Balão,
no Município de Fernandes Pinheiro

Fonte: Carolina Iarosz, 19/03/2021.

O município de Fernandes Pinheiro abriga em seu território três assentamentos federais:
PA Faxinal dos Mineiros, PA Gomes da Silva e PA Avencal. Apenas o PA Avencal, que
se localiza próximo à divisa entre Fernandes Pinheiro e São João do Triunfo, será atingido
de forma direta pela Nova Ferroeste em pequena parte de seu território, como mostra a
Figura 5-57.
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Figura 5-57: Localização do Assentamento Federal PA Avencal a ser Diretamente
Atingido pela Nova Ferroeste no Município de Fernandes Pinheiro

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

O assentamento federal PA Avencal foi criado em 1997, em uma área total de 2,4 mil
hectares, abrigando 11 famílias, uma das quais a ser atingida de forma direta pela Nova
Ferroeste. O lote deste assentamento a ser atingido sofrerá redução em parte de sua área
de produção agropecuária.
A ferrovia atualmente em operação, que atravessa o município de Fernandes Pinheiro,
segue em direção à cidade de Ponta Grossa. O traçado da Nova Ferroeste, em sua fase de
planejamento, seguirá em direção à região de Curitiba, atravessando, logo após Fernandes
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Pinheiro, uma pequena porção do território do município de São João do Triunfo, este
último vinculado à rede urbana que tem a cidade de Ponta Grossa como polo regional.
5.3.4.4.4.2 Região Geográfica Imediata de Ponta Grossa
A parte da região geográfica imediata de Ponta Grossa a ser atingida pela Nova Ferroeste
compreende os municípios de São João do Triunfo, Palmeira e Porto Amazonas. Os três
municípios são atingidos diretamente em suas áreas rurais, sendo estimado o impacto
direto em 151 estabelecimentos agropecuários, com 31 em São João do Triunfo, 101 em
Palmeira e 31 estabelecimentos em Porto Amazonas. Destes 151 estabelecimentos, 132
havia realizado o cadastro no CAR em 2021. A Tabela 5-202 apresenta a quantidade e
área total em hectares dos estabelecimentos agropecuários diretamente atingidos pela
Nova Ferroeste, na região imediata de Ponta Grossa, por município, distrito e situação em
relação ao CAR.
Tabela 5-202: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários a
Serem Diretamente atingidos
Município
Palmeira

Distrito
Palmeira
Papagaios
Novos

Com Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
29
929,1

Sem Inscrição no
CAR
Área
Qt.
(Hectares)
4
580

Total

33

Área
(Hectares)
1.509,10

Qt.

60

3.572,20

8

535

68

4.107,20

89

4.501,30

12

1.115,00

101

5.616,30

25

4.553,80

6

590

31

5.143,80

Total
25
4.553,80
6
590
31
São João do
Palmira
18
1.810,60
1
50
19
Triunfo
Total
18
1.810,60
1
50
19
Total
132
10.865,70
19
1.755
151
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

5.143,80

Total
Porto Amazonas

Porto
Amazonas

1.860,60
1.860,60
12.620,70

São João do Triunfo
Em São João do Triunfo, a Nova Ferroeste percorrerá uma extensão de 5,81 quilômetros
na parte norte do território municipal, junto às divisas com Fernandes Pinheiro e Palmeira
(Figura 5-58). Trata-se de região rural do distrito Palmira em que serão atingidos de forma
direta, 19 estabelecimentos agropecuários e nenhuma edificação. Estes estabelecimentos

CI 5477

479

têm tamanhos que variam entre quatro e 691 hectares, porém a metade deles têm menos
de 30 hectares. A fazenda com 651 hectares, registra amplas áreas de mata nativa e
produção silvícola. O solo da região apresenta declives acentuados, porém, em diversas
propriedades se desenvolve o cultivo de lavouras temporárias de soja e milho.
Figura 5-58: Localização da Nova Ferroeste no Município de São João do Triunfo

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Palmeira
No município de Palmeira a Nova Ferroeste percorrerá um trecho de 39,48 quilômetros
desde a divisa com São João do Triunfo, à oeste, até à divisa com Porto Amazonas, a leste
(Figura 5-59). Serão atingidos de forma direta 101 estabelecimentos agropecuários
(Tabela 5-202) e 17 edificações, sendo cinco localizadas na área rural do distrito de
Palmeira e 12 em Papagaios Novos (Tabela 5-200). A região de Papagaios Novos é
composta pelas comunidades Colônia Maciel, Moinho das Várzea, Campo do Meio e
Campo Alto onde as principais atividades econômicas são o cultivo de soja e milho e a
pecuária bovina de corte. Esta região também se destaca na produção de leite, sendo
considerada a bacia leiteira do município. Em Papagaios Novos se localiza a bacia de
captação de água para a cidade de Palmeira e é uma região onde se desenvolve o turismo
rural e de aventura no município, com rios, cachoeiras, trilhas, pousadas e restaurantes
rurais sendo os grandes atrativos da região.
A região em que se localiza o distrito de Papagaios Novos foi colonizada, principalmente,
por imigrantes russo-alemães de origem protestante. Em uma das propriedades a serem
diretamente atingidas (Foto 5-73), na região denominada Ranchinho, o proprietário, um
homem de 75 anos, declarou, durante entrevista para este estudo, que nasceu neste lugar,
sendo, ele próprio, um filho de imigrantes. A principal atividade da família sempre foi a
fumicultura. Atualmente, aposentado, vive com a renda de sua aposentadoria, mas a
família ainda se dedica ao cultivo de fumo. Esta propriedade, que possui área de 5
hectares, abriga dois domicílios, sendo um ocupado e outro em construção, ambos a serem
atingidos de forma direta pela Nova Ferroeste, juntamente com dois galpões e uma estufa
para fumo. Este entrevistado declarou não acreditar na possibilidade da construção da
Nova Ferroeste em sua propriedade e imagina que o projeto possa ser revisto, de forma a
desviar de sua moradia e de suas terras.

CI 5477

481

Figura 5-59: Localização da Nova Ferroeste no Município de Palmeira

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Foto 5-73: Estabelecimento Agropecuário a ser Diretamente Atingido na
Comunidade Ranchinho, Distrito Papagaios Novos no Município de Palmeira

Fonte: Carolina Iarosz, 20/03/2021.

Outra região a ser diretamente atingida, no distrito Papagaios Novos em Palmeira, é
denominada Pinheiral de Baixo onde estão localizadas as comunidades Pinheiral de
Baixo, Pinheiral de Cima, Pinheiral Malucelli, Mandaçaias, Paiol do Fundo e o
assentamento federal PA Pinheiral. Essa região é caracterizada por baixa densidade
demográfica, pequenas propriedades rurais onde se desenvolve a agricultura familiar na
fumicultura, na cultura de batata, na agricultura orgânica, na fruticultura e na apicultura.
O município de Palmeira possui dois assentamentos federais, PA Pinheiral e PA Palmares
II, mas apenas o PA Pinheiral será atingido de forma direta pela Nova Ferroeste. O
assentamento federal PA Pinheiral foi criado em 1998, com área de 2,7 mil hectares e 14
lotes. Como se pode observar na Figura 5-60, a Nova Ferroeste secciona um lote deste
assentamento atingindo área de preservação permanente e reduzindo a porção de terras
dedicadas à produção agropecuária.
As escolas que atendem o assentamento federal PA Pinheiral e as comunidades do seu
entorno, se localizam na comunidade Pinheiral de Baixo: escola municipal do campo
Pedro Gross e o colégio estadual do campo Pinheiral de Baixo. A região não possui vias
asfaltadas e nem rede de saneamento básico. A água para consumo humano vem de
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nascentes ou poços artesianos, e o esgoto tem destinação para fossas sépticas, sendo os
resíduos sólios enterrados ou queimados.
Figura 5-60: Localização do Assentamento Federal PA Avencal a ser Diretamente
Atingido pela Nova Ferroeste no Município de Palmeira

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

Numa das propriedades a serem diretamente atingidas pela Nova Ferroeste em Palmeira,
onde se realizou levantamento para este estudo, a fumicultura é a principal atividade
econômica, sendo desenvolvida em regime familiar. Trata-se de uma área com 10
hectares, onde parte é destinada para o plantio de milho e para a silvicultura. Esta
propriedade (Foto 5-74) abriga um domicílio ocupado, dois barracões e uma estufa para
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o fumo, todas edificações a serem diretamente atingidas pela Nova Ferroeste. O
proprietário deste estabelecimento, entrevistado para o presente estudo, revelou
conhecimento sobre o projeto da Nova Ferroeste, porém, disse imaginar que passaria em
local distante da sua propriedade. Salientou que gosta de viver neste local, tem planos
futuros para investimentos ali e não gostaria de se mudar. Porém, asseverou: se a
indenização promover uma melhoria na sua qualidade de vida, considera oportuno.
Foto 5-74: Domicílio e Galpão em Estabelecimento Agropecuário a ser
Diretamente Atingido pela Nova Ferroeste na Comunidade Pinheiral dos
Malucelli, Distrito de Papagaios Novos, em Palmeira

Fonte: Carolina Iarosz, 20/03/2021.

Outra região a ser diretamente atingida, onde foram registradas edificações a serem
atingidas, é a região de Santa Bárbara, onde estão as localidades de Santa Bárbara de
Cima, Santa Bárbara de Baixo, Canta Galo, Faxinal Grande, Boqueirão, Santa Quitéria,
Floresta, Monte Alegre, Três Morros, Lageado Liso e Rio das Pedras. A região também
se destaca na produção de fumo, batata, fruticultura, agricultura orgânica e apicultura. A
comunidade de Santa Barbara abriga duas escolas que atendem aos alunos da região, a
escola municipal do campo de Santa Bárbara de Cima e a escola estadual do campo
Professor Leonardo Salata. Nesta região foram registrados dois domicílios ocupados, dois
galpões agrários e dois domicílios não ocupados a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste conforme a imagem da Foto 5-75. A ferrovia atravessará, nesta região, a rodovia
PR-151 que liga a cidade de Palmeira à cidade de Ponta Grossa.
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Foto 5-75: Galpão Agrário a ser Diretamente Atingido Comunidade de Santa
Barbara de Cima

Fonte: Bruna Tays Silva, 20/03/2021.

Porto Amazonas
Em Porto Amazonas, a Nova Ferroeste realizará um percurso total de 17,97 quilômetros,
atravessando o território deste município desde a divisa com Palmeira, a leste, até à divisa
com o município de Balsa Nova, a oeste (Figura 5-61). O traçado da Nova Ferroeste não
atinge diretamente a área urbana da sede municipal de Porto Amazonas, porém, sua
distância mínima em relação a este centro urbano é de aproximadamente um quilômetro,
ao norte, em local onde se planeja a travessia da nova ferrovia sobre a rodovia estadual
PR-427 (trecho Porto Amazonas/BR-277). O município de Porto Amazonas é, já, atingido
pelo ramal ferroviário que liga a cidade de Ponta Grossa à estação Engenheiro Bley, no
município da Lapa. Entretanto, o traçado da Nova Ferroeste apenas coincide com o eixo
da antiga ferrovia em operação, a partir do local em que se planeja a instalação de um
novo terminal de embarque e desembarque a se denominar “Terminal Balsa Nova”
(Figura 5-61). Desse modo, o trecho coincidente, em Porto Amazonas, entre os eixos do
ramal ferroviário Ponta Grossa/Engenheiro Bley (existente) e do traçado da Nova
Ferroeste (em estudo) terá extensão de aproximadamente 3,2 mil metros.
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Figura 5-61: Localização da Nova Ferroeste no Município de Porto Amazonas

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Em Porto Amazonas, a Nova Ferroeste atingirá de forma direta 31 estabelecimentos
agropecuários e dois galpões de uso agrário. As propriedades a serem atingidas têm
tamanhos que vaiam entre 2 e 1.420 hectares. O tamanho mediano destas propriedades é
de 80 hectares, o que, vale dizer, indica metade delas com superfícies individuais abaixo
deste valor. A atividade econômica predominante nestas propriedades é o cultivo de
lavouras temporárias, soja e milho durante o verão e culturas de inverno. Há também a
presença de propriedades a serem atingidas onde se verifica o desenvolvimento de
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silvicultura. As propriedades atingidas, com maior tamanho, com 500 e 1.420 hectares,
se encontram junto à divisa do município de Balsa Nova.
5.3.4.4.5

Região Geográfica Intermediária de Curitiba

O trecho novo a ser construído para a Nova Ferroeste, com extensão de 171,3 quilômetros
entre Balsa Nova e Paranaguá, atinge território distinto daquele em que opera a ferrovia
existente nesta região. A ferrovia atual em operação para o porto de Paranaguá, desde a
estação Engenheiro Bley, atinge os municípios da Lapa, Balsa Nova, uma pequena porção
ao norte de Contenda, Araucária, Curitiba, Morretes e Paranaguá. O traçado da Nova
Ferroeste, cumprindo a mesma função, propõe o contorno pela parte sul da mancha urbana
formada por Curitiba e seus vizinhos conurbados. Desse modo, o novo traçado ferroviário
se desvia dos centros urbanos de Araucária, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais:
já integrados ao arranjo populacional de Curitiba, porém, ainda atingindo estes
municípios em suas áreas rurais mais ao sul e em algumas áreas urbanizadas com baixa
densidade de edificações. As rodovias federais BR-116 e BR-376 são vetores da expansão
urbana ao sul de Curitiba (Figura 5-55).
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Figura 5-62: Trajetória da Nova Ferroeste ao Sul do Arranjo Populacional de
Curitiba

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Os municípios da região geográfica intermediária de Curitiba mais atingidos pela Nova
Ferroeste, em termos da extensão da ferrovia sobre seus territórios, são Morretes (46,2
quilômetros) e São José dos Pinhais (44,9 quilômetros). Por outro lado, os municípios
menos afetados, nestes termos, são Mandirituba e Fazenda Rio Grande que abrigarão em
seus territórios, respectivamente, 5,6 e 6,7 quilômetros de extensão da ferrovia a ser
construída (Tabela 5-203).
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Tabela 5-203: Extensão da Nova Ferroeste na Região Geográfica Intermediária de
Curitiba por Regiões Geográficas Imediatas e Municípios, em Quilômetros
Região Geográfica
Imediata

Município

Extensão (km)

%

Curitiba

Balsa Nova

10,4

6,07%

Curitiba

Lapa

16

9,34%

Curitiba

Contenda

12,8

7,47%

Curitiba

Mandirituba

5,6

3,27%

Curitiba

Araucária

16,3

9,52%

Curitiba

Fazenda Rio Grande

6,7

3,91%

Curitiba

São José dos Pinhais

44,9

26,21%

Curitiba

Total

112,9

65,91%

Paranaguá

Morretes

46,2

26,97%

Paranaguá

Paranaguá

12,3

7,18%

Paranaguá

Total

58,4

34,09%

171,3

100,00%

Total

Fonte: Elaborado pela Fipe.

Serão atingidos de forma direta, no conjunto de nove municípios da região geográfica
intermediária de Curitiba, conforme estimativa, 451 estabelecimentos agropecuários, dos
quais 79,4% estavam inscritos no CAR em fevereiro de 2021, conforme a Tabela 5-204
que mostra a quantidade de estabelecimentos agropecuários diretamente atingidos pela
Nova Ferroeste, na região geográfica intermediária de Curitiba, por região geográfica
imediata e situação em relação ao CAR. Serão atingidos, ainda, 160 edificações sendo a
maior parte delas (107) referentes aos domicílios ocupados (Tabela 5-206).
Tabela 5-204: Quantidade de Estabelecimentos Agropecuários a Serem
Diretamente Atingidos
Região Geográfica Imediata

Com Inscrição no CAR Sem Inscrição no CAR

Total

Qt.

% da Linha

Qt.

% da Linha

Qt. % da Linha

Curitiba

292

81,11%

68

18,89%

360

100,00%

Paranaguá

66

72,53%

25

27,47%

91

100,00%

Total
358
79,38%
93
20,62%
451
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,00%

A região imediata de Paranaguá, integrada pelos municípios de Paranaguá e Morretes,
não obstante abrigar apenas 20,1% dos estabelecimentos agropecuários a serem
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diretamente atingidos detém 65,7% da área total destas propriedades conforme a Tabela
5-205 que apresenta a área total em hectares dos estabelecimentos agropecuários
diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, por região geográfica imediata e situação em
relação ao CAR.
Tabela 5-205: Área Total em Hectares dos Estabelecimentos Agropecuários a
Serem Diretamente Atingidos
Região Geográfica
Imediata
Curitiba
Paranaguá
Total

Com Inscrição no CAR Sem Inscrição no CAR
Área
% Da
Área
% Da
(Hectares)
Linha
(Hectares)
Linha
13.422,70
86,50%
2.092,90
13,50%
28.543,20

95,70%

1.285,50

4,30%

Total
Área
% Da
(Hectares)
Linha
15.515,60 100,00%
29.828,70

100,00%

41.966,00
92,50%
3.378,40
7,50%
45.344,40
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2021. Elaborado pela Fipe.

100,00%

A maioria das edificações a serem atingidas, de forma direta, pela Nova Ferroeste na
região geográfica intermediária de Curitiba, referem-se a domicílios ocupados e se
encontram em São José dos Pinhais (44 unidades) e Paranaguá (20 unidades) conforme a
Tabela 5-206, que apresenta a quantidade de edificações a serem diretamente atingidas
pela Nova Ferroeste, na região intermediária de Curitiba, por região imediata, município
e distrito.
Nas seções seguintes são analisadas as informações sobre as propriedades e edificações
atingidas nas regiões geográficas imediatas de Curitiba e Paranaguá, que circunscrevem
as subredes urbanas no interior da região geográfica intermediária de Curitiba.
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Tabela 5-206: Edificações a Serem Diretamente Atingidas
Região Geográfica
Imediata
Curitiba

Araucária

Domicílio Não
Ocupado
0

Domicílio
Ocupado
5

7

Outras
Edificações
0

Araucária

Guajuvira

0

0

0

4

4

Curitiba

Balsa Nova

São Luiz do Purunã

0

1

3

0

4

Curitiba

Contenda

Contenda

0

5

1

3

9

Curitiba

Fazenda Rio Grande

Fazenda Rio Grande

0

15

8

0

23

Curitiba

Lapa

Mariental

0

4

2

0

6

Curitiba

Mandirituba

Mandirituba

0

3

2

0

5

Curitiba

São José dos Pinhais

São José dos Pinhais

1

44

5

3

53

Paranaguá

Morretes

Morretes

0

10

2

0

12

Paranaguá

Paranaguá

Alexandra

1

20

8

1

30

Paranaguá

Paranaguá

Paranaguá

0

0

2

0

2

107

40

11

160

Município

Distrito

Araucária

Curitiba

Total
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Galpão

Total
12
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5.3.4.4.5.1 Região Geográfica Imediata de Curitiba
Na região imediata centralizada pela cidade de Curitiba, onde a rede urbana atingida pela
Nova Ferroeste é formada por sete municípios, serão atingidos 360 estabelecimentos
agropecuários de forma direta pelo empreendimento. Desse total, 44% (159 propriedades)
pertencem ao município de São José dos Pinhais, que agrega 37,3% da área total das
propriedades atingidas. O município de Balsa Nova, onde estão apenas 3,6% das
propriedades a serem atingidas de forma direta, concentra 19,4% da área total das
propriedades atingidas em toda a região geográfica imediata de Curitiba. A Tabela 5-207
informa a quantidade e a área total em hectares dos estabelecimentos agropecuários
diretamente atingidos pela Nova Ferroeste na região imediata de Curitiba, por município,
distrito e situação em relação ao CAR.
Tabela 5-207: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários a
Serem Atingidos
Município

Distrito

Com Inscrição no
CAR

Sem Inscrição no
CAR

Total

850,2
142,6
992,8
2.174,00
2.174,00
825,9
825,9

5
1
6
3
3
4
4

60
20
80
840
840
49
49

54
8
62
13
13
52
52

Área
(Hectares)
910,2
162,6
1.072,80
3.014,00
3.014,00
874,9
874,9

269,6

8

104

25

373,6

269,6
3.182,40
759
3.941,40
0
0

8
0
5
5
18
18

104
.
187
187
256,9
256,9

25
1
30
31
18
18

373,6
3.182,40
946
4.128,40
256,9
256,9

5.219,10

24

576

159

5.795,10

5.219,10

24

576

159

5.795,10

Total
292
13.422,80
68
2.093
360
Fonte: Cadastro Ambiental Rural, 2021. Elaborado pela Fipe.

15.515,70

Qt. Área (Hectares) Qt. Área (Hectares) Qt.
Araucária

Araucária
Total
Balsa Nova
Total
Contenda
Total
Fazenda Rio
Grande
Total
Lapa
Lapa
Total
Mandirituba
São José dos
Pinhais
Total
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Araucária
Guajuvira

49
7
56
São Luiz do Purunã 10
10
Contenda
48
48
Fazenda Rio
17
Grande
17
Lapa
1
Mariental
25
26
Mandirituba
0
0
São José dos
135
Pinhais
135
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Balsa Nova
O trecho da Nova Ferroeste, com extensão de 10,6 quilômetros, no território do município
de Balsa Nova terá seu eixo paralelo ao eixo da ferrovia existente entre a divisa deste
município com Porto Amazonas até a ponte sobre o rio Iguaçu, próximo à estação
Engenheiro Bley. Trata-se de região do distrito São Luiz do Purunã, lindeira à margem
direita do rio Tibagi nas divisas com os municípios de Porto Amazonas e Lapa (Figura
5-63). São 13 estabelecimentos agropecuários já atingidos por ferrovia em operação nesta
região, conforme a Tabela 5-207. Em sua maioria, nestes estabelecimentos agropecuários
se desenvolve a pecuária bovina extensiva, e silvicultura. O tamanho mediano das
propriedades atingidas é de 83 hectares e a maior propriedade tem 1.317,7 hectares.
Apenas um domicílio ocupado e galpões agrários serão atingidos de forma direta em
Balsa Nova.

CI 5477

494

Figura 5-63: Localização da Nova Ferroeste no Município de Balsa Nova

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Foi registrado, na localidade denominada Tamanduá, a existência de um domicílio
ocupado a ser atingido pela faixa de domínio da Nova Ferroeste em propriedade rural
dedicada, além da pecuária, ao turismo rural com oferta de hospedagem, alimentação e
suporte ao lazer (Foto 5-76).
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Foto 5-76: Residência em Propriedade Rural do Município de Balsa Nova Atingida
pelo Eixo da Nova Ferroeste

Fonte: Bruna Tays Silva, 27/01/2021.

Este setor do município de Balsa Nova tem sido objeto de visitação turística, em razão
dos aspectos cênicos da sua paisagem natural, e das obras de arte da antiga ferrovia
existente na região. Diante disso, a região passou a abrigar empreendimento dedicados ao
turismo rural, e contato com a natureza. A Foto 5-77 apresenta aspectos de um destes
empreendimentos: situado em propriedade lindeira à ferrovia: e da paisagem local.
Foto 5-77: Residência em Propriedade Rural do Município de Balsa Nova Atingida
pelo Eixo da Nova Ferroeste

Fonte: Bruna Tays Silva, 27/01/2021.

CI 5477

496

Lapa
A extensão da Nova Ferroeste sobre o território do município da Lapa será, conforme o
traçado em estudo, de 16,17 quilômetros estendendo-se desde a ponte sobre o rio Iguaçu,
na divisa com os municípios de Balsa Nova, à leste, até à divisa com o município de
Contenda, à oeste (Figura 5-64). A região a ser atingida compreende parte do distritosede, onde se encontra o assentamento federal Contestado e parte do distrito Mariental
em que 30 estabelecimentos agropecuários são afetados de forma direta. O tamanho
mediano destes estabelecimentos é de 26 hectares, variando entre 4 e 101 hectares. Serão
atingidos de forma direta seis edificações, sendo quatro domicílios ocupados e dois
galpões.
Um dos principais acessos a esta região se dá pela rodovia estadual PR-512, também
conhecida como “Rodovia da Maçã”, que é, também, o principal acesso ao assentamento
Contestado. Neste assentamento, criado no ano 2000 com 110 lotes e 3.182 hectares de
área, a Nova Ferroeste atingirá de forma direta, áreas de produção agropecuária e de
reserva legal. Em seu território, o traçado da Nova Ferroeste tem extensão de 5,3
quilômetros (Figura 5-65).
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Figura 5-64: Localização da Nova Ferroeste no Município da Lapa

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Figura 5-65: Localização do Assentamento Federal PA Avencal a ser Diretamente
Atingido pela Nova Ferroeste no Município da Lapa

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

Este assentamento se tornou referência regional na produção de alimentos
agroecológicos, possui uma cooperativa, escola de ensino infantil, fundamental e médio,
e um campus da Escola Latino-Americana de Agroecologia (Elaa) em parceria com o
Instituto Federal do Paraná (IFPR) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR),
oferecendo formação às famílias assentadas. A comunidade possui ainda uma unidade de
saúde e um mercadinho. Segundo a avaliação do presidente da associação de produtores
do assentamento, o traçado apresentado passaria quase na divisa do assentamento, mas os
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lotes afetados, perderiam boa parte da área destinada para a produções, tornando-se
improdutivos (Foto 5-78). Disse que o Incra já deveria estar a par dessa discussão e, não
havendo uma alternativa, cuidará das negociações e da garantia de direitos dessas
famílias.
Foto 5-78: Associação de Produtores do Assentamento do Contestado no
Município da Lapa

Fonte: Carolina Iarosz, 28/01/2021.

Nesta mesma região está localizada a antiga estação ferroviária Engenheiro Bley e a parte
remanescente da vila ferroviária (Foto 5-79). Nesta vila, cujo acesso se dá pelo interior
do assentamento Contestado, residem atualmente quatro famílias, uma destas há mais de
20 anos. É neste lugar que opera, ainda na atualidade, o histórico entroncamento da
ferrovia São Paulo/Rio Grande de onde deriva o ramal para Curitiba e Paranaguá.
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Foto 5-79: Antiga Vila Ferroviária Engenheiro Bley, Localizada na Área Rural do
Município da Lapa

Fonte: Carolina Iarosz, 28/01/2021.

A região, devido à proximidade com o rio Iguaçu, possui várias empresas de dragagem
de areia e empresas de mineração. Em uma das propriedades atingidas, verificou-se que
a família ali residente se dedica a criação de bovinos e produção leiteira (Foto 5-80).
Foto 5-80: Rebanho Bovino Presente em Propriedade a ser Atingida pelo Eixo da
Nova Ferroeste no Município da Lapa

Fonte: Carolina Iarosz, 28/01/2021.
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A proprietária disse que nasceu neste mesmo local, na localidade denominada de colônia
Itabaúna. Por ser uma região com alta declividade, esta moradora julga ser difícil a
construção de uma ferrovia ali, se dizendo triste ao saber que a ferrovia atravessaria um
amplo capão de araucárias localizado em frente à sua residência. Sobre esta mata nativa
remanescente, vale considerar a permanência no imaginário popular de estórias sobre a
antiga fazenda ali existente e seu proprietário. Conforme narrado pela entrevistada, esta
pequena, porém, exuberante mata de araucárias, que se pode avistar de longa distância
devido às formas do relevo na região, foi preservada pelo antigo proprietário o qual, antes
de seu passamento, a doou, com testamento lavrado em cartório, aos bugios que
habitavam o local. Ainda, de acordo com a lendária estória, durante o cortejo fúnebre
deste personagem, um casal de bugios se fez presente, acompanhando o féretro a certa
distância.
Contenda
O município de Contenda, é já atingido pela ferrovia existente em seu extremo norte,
junto às divisas com Araucária e Balsa Nova. Todavia, o trecho novo de ferrovia a ser
construído para a Nova Ferroeste, com extensão de 12,45 quilômetros, neste município,
atinge região mais ao sul, desde a divisa com a Lapa, à oeste, até à divisa com Fazenda
Rio Grande, a leste (Figura 5-66). A maior parte deste território compreende áreas rurais
do distrito-sede. Entretanto, são atingidas também, áreas urbanizadas com baixa
densidade de edificações ao norte da cidade de Contenda. Serão afetados, de forma direta,
52 estabelecimentos agropecuários com tamanhos que variam entre um e 69 hectares,
com mediana de apenas 11 hectares. Dessa forma, a metade das propriedades atingidas
em Contenda possui superfície inferior a 11 hectares. São atingidos de forma direta nove
edificações, sendo cinco domicílios ocupados.
Apesar do tamanho reduzido da maioria das propriedades a serem atingidas pela Nova
Ferroeste em Contenda, se registra forte presença de lavouras temporárias de soja e milho,
além do cultivo de batata, este último o principal produto da economia local, o que faz o
município ser conhecido como “capital da batata”. Muitas destas propriedades ainda
fazem parte do patrimônio dos antigos colonos poloneses e alemães, que se instalaram na
região no final do século XIX. O município é atravessado pela rodovia estadual PR-510,
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que liga a cidade de Contenda ao município da Lapa, pela rodovia estadual PR-511, que
liga, também, esta cidade à sede do distrito de Catanduvas do Sul e pela rodovia federal
BR-476, conhecida como a rodovia do Xisto, que liga a cidade de Curitiba à cidade da
Lapa. Tanto a BR-476 como a PR-510 serão intersecionadas pela Nova Ferroeste em
território do município.de Contenda.
Figura 5-66: Localização da Nova Ferroeste no Município de Contenda

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A sede do distrito de Catanduvas do Sul é destino de turistas que acorrem ao local para a
visitação à igreja Imaculada Conceição (Foto 5-81), e à praça Dois de Maio que a
circunda, ornamentada com flores e imagens sacras. Este atrativo turístico faz crescer o
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interesse pela igreja matriz de Contenda, construída na década de 1920, em devoção ao
ente sagrado São João Batista.
Foto 5-81: Igreja da Imaculada Conceição no Distrito de Catanduvas do Sul,
Município de Contenda

Fonte: Carolina Iarosz, 02/02/2021.

Na comunidade rural de Campestre, uma família cuja propriedade virá a ser atingida pelo
traçado da Nova Ferroeste é produtora de morango (Foto 5-82). A produção está
organizada em 60 pequenas estufas e uma de maior tamanho, as quais têm capacidade
para o cultivo de 18.000 mil plantas. A entrevistada disse, à época, desconhecer o projeto
da Nova Ferroeste, mas acredita que seja algo bom para o desenvolvimento econômico
do país. O bairro rural Campestre não possui vias asfaltadas, e nem rede para tratamento
de efluentes. O fornecimento de água tratada é limitado e atende de forma parcial à
comunidade. Há uma unidade de saúde e uma unidade de ensino infantil e fundamental,
a escola do campo Senhor Bom Jesus. Segundo uma entrevistada, os alunos que cursam
o ensino médio se deslocam para a escola localizada na sede do distrito de Catanduvas do
Sul, ou para a cidade de Contenda. O ônibus escolar municipal realiza o transporte de
todos os alunos da região.
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Foto 5-82: Propriedade Atingida pela Nova Ferroeste no Município de Contenda

Fonte: Carolina Iarosz, 02/02/2021.

Em outra região denominada Pedro Machado, junto à divisa com o município de
Araucária, a propriedade a ser atingida pela Nova Ferroeste possui uma área dedicada ao
plantio de milho destinado à alimentação animal, além de criação de um pequeno número
de carneiros, gado bovino e suínos (Foto 5-83).
Foto 5-83: Estabelecimento Agropecuário no Município de Contenda

Fonte: Bruna Tays Silva, 02/02/2021.

O proprietário deste estabelecimento disse estar surpreso com a informação sobre a Nova
Ferroeste, embora tenha escutado, durante anos, sobre o projeto de uma ferrovia. Segundo
este entrevistado, as famílias que residem no bairro rural de Pedro Machado e em seu
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entorno, buscam os serviços de educação, saúde, mercado, entre outros, na própria cidade
de Contenda que é próxima.
Ainda no bairro rural Pedro Machado, na margem direita da rodovia federal BR-476
(Curitiba/Lapa), a Nova Ferroeste atingirá dois estabelecimentos agropecuários com
domicílios ocupados e área de plantio a serem também afetados de forma direta (Foto
5-84). Neste mesmo bairro, na margem oposta da mesma rodovia federal, é atingido de
forma direta um domicílio ocupado, um galpão de uso agrário e área de produção
agropecuária em propriedade rural.
Foto 5-84: Estabelecimento Agropecuário Próximo à Rodovia BR-476 a ser
Atingido pelo Traçado da Nova Ferroeste

Fonte: Carolina Iarosz, 02/02/2021.

Araucária
O município de Araucária, é já atingido pela ferrovia existente que atravessa a sede
municipal e cumpre a função de suporte logístico ao complexo industrial ali existente,
que inclui a refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). O eixo da Nova Ferroeste,
entretanto, conforme o traçado em estudo, atravessa uma pequena porção de terras no
distrito Guajuvira em Araucária, em região muito próxima às áreas urbanizadas da sede
municipal de Contenda. Além, disso, atravessa uma grande parte das áreas rurais situadas
ao sul, entre as divisas com Contenda e Mandirituba. A extensão da Nova Ferroeste, em
trecho novo a ser completamente construído no município de Araucária, será de 16,5
quilômetros (Figura 5-67). Este novo cenário determinará considerável redução do
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tráfego ferroviário em áreas urbanizadas com alta densidade de edificações na cidade de
Araucária.
A Nova Ferroeste atingirá diretamente 62 estabelecimentos agropecuários, sendo oito na
área rural do distrito Guajuvira, e 54 nos bairros rurais do distrito-sede: Lagoa Grande,
Capinzal e Tietê (Tabela 5-207). Serão 12 edificações atingidas de forma direta: cinco
domicílios ocupados e sete galpões de uso agrário em áreas rurais do distrito-sede, além
de quatro torres metálicas de linhas de transmissão de energia elétrica no distrito
Guajuvira (Tabela 5-206).
Essa região é formada por vários sítios, e pequenas propriedades rurais que se estendem
até a sede municipal de Araucária e à divisa com Fazenda Rio Grande. Os
estabelecimentos agropecuários se dedicam principalmente à lavoura, sendo a soja, o
milho e o feijão, os principais produtos desta região.
A sede do distrito de Guajuvira (Foto 5-85) é bastante adensada, possui três unidades de
ensino: o centro de educação infantil Guajuvira, a escola municipal do campo Rosa
Picheth, de ensino fundamental e a escola estadual do campo Guajuvira, de ensino médio.
O distrito conta ainda com uma unidade de saúde básica familiar (Usbf) mais um posto
de saúde. Guajuvira é bastante reconhecida por seu potencial turístico, possuindo
chácaras que oferecem serviços de alimentação, como almoço e café colonial, passeio a
cavalo e pescaria esportiva. A produção de flores, frutas, o artesanato local e as mercearias
com produtos coloniais, também atraem muitos turistas para a região. A visitação às
igrejas ucranianas e polonesas está incluída no roteiro, inclusive à igreja matriz localizada
na sede do distrito de Guajuvira, a igreja Senhor Bom Jesus.
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Figura 5-67: Localização da Nova Ferroeste no Município de Araucária

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Foto 5-85: Vista para o Núcleo Urbano do Distrito de Guajuvira no Município de
Araucária

Fonte: Carolina Iarosz, 03/02/2021.

Uma das propriedades a ser atingida pelo traçado da Nova Ferroeste (Foto 5-86) pertence
a um casal, ambos descendentes de poloneses que nasceram na região.
Foto 5-86: Propriedade a ser Diretamente Atingida no Bairro Rural Capoeira
Grande, distrito de Guajuvira

Fonte: Carolina Iarosz, 02/02/2021.

Eles possuem um espaço de lazer onde oferecem serviços de alimentação, pesca esportiva
e visitação aos pomares de frutas, principalmente pêssegos, ameixas e figos. Ainda
realizam a venda de frutas in natura e em conserva, e de outros bens produzidos em
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pequena escala na propriedade, como mandioca, abóbora e batatas. Possuem também uma
criação de pavões que passeiam pelas araucárias. A Nova Ferroeste atinge de forma direta
uma parte da área de produção agropecuária desta propriedade. O proprietário disse ter
escutado sobre o projeto da ferrovia, mas não imaginava que isso pudesse acontecer.
Declarou ser favorável ao projeto desde que não gere problemas à sua vida e produção,
pois dali retira o seu sustento.
O bairro rural Capinzal possui um pequeno núcleo urbano onde estão localizadas as
escolas de ensino infantil, o Cmei Capinzal e a escola rural municipal Tenente Castelo
Branco, que oferece o ensino fundamental. Os estudantes do ensino médio se deslocam
até à sede do distrito de Guajuvira ou até à sede do município de Araucária. Capinzal
conta com uma unidade básica de saúde, pavimentação asfáltica na sua via principal, e
serviços de tratamento e rede de água, energia elétrica e telefonia. A capela São Sebastião
e Nossa Senhora das Graças, são importantes pontos turísticos na comunidade (Foto
5-87).
Foto 5-87: Capela São Sebastião e Nossa Senhor das Graças no Bairro Rural de
Capinzal

Fonte: Carolina Iarosz, 03/02/2021.

Em um dos estabelecimentos agropecuários localizados na comunidade Capinzal, os
proprietários entrevistados para o presente estudo disseram residir na cidade de Araucária,
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mas costumam vir para esta propriedade todos os fins de semana. O uso da propriedade é
exclusivo para o lazer. Possui uma piscina e três tanques de peixes, e segundo o traçado
em estudo para a Nova Ferroeste, a residência seria atingida (Foto 5-88).
Outro bairro rural importante nesta região é o Tietê, que abriga algumas propriedades
rurais a serem atingidas de forma direta pela Nova Ferroeste. O núcleo urbano do bairro
rural Tietê é um núcleo adensado e um dos mais distantes da sede municipal. Sua principal
via é a estrada municipal para o Tietê ao longo da qual se encontram os pequenos
estabelecimentos comerciais locais, escolas, unidade básica de saúde e a capela Senhor
Bom Jesus Tietê (Foto 5-89). Esta via será interceptada pela ferrovia em local sem
edificações.
Foto 5-88: Propriedade Rural a ser Atingida pela Nova Ferroeste no Bairro Rural
Capinzal, Município de Araucária

Fonte: Bruna Tays Silva, 03/02/2021.
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Foto 5-89: Via Principal do Bairro Rural de Tiete, Município de Araucária

Fonte: Carolina Iarosz, 03/02/2021.

Mandirituba
O trecho novo da Nova Ferroeste a ser construído no município de Mandirituba, com
extensão de 5,45 quilômetros (Figura 5-68), atinge de forma direta áreas urbanizadas com
baixa densidade demográfica no entorno da BR-116, entre as sedes deste município, ao
sul e de Fazenda Rio Grande, ao norte. Não obstante, não são atingidos loteamentos
urbanos, sendo afetados de forma direta 18 estabelecimentos agropecuários (Tabela
5-207) e cinco edificações, sendo três domicílios ocupados e dois galpões. As
propriedades rurais atingidas têm tamanho máximo de 50 hectares, porém, a metade tem
menos de 10 hectares.
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Figura 5-68: Localização da Nova Ferroeste no Município de Mandirituba

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Mandirituba é considerada a capital nacional da camomila, e nos meses de primavera e
verão é possível visualizar os extensos campos cobertos por pequenas flores brancas, e
suave aroma. Mesmo a produção em regime familiar em pequena propriedade, pode gerar
um bom rendimento. Além da camomila, outras ervas medicinais são produzidas no
município, assim como temperos: cebolinha, manjericão, salsinha, etc. Grande parte desta
produção é beneficiada por empresas localizadas no próprio município. A produção
agrícola de Mandirituba atende aos mercados locais, farmácias e lojas de produtos
naturais, sendo distribuída em todo o território nacional. Mandirituba se destaca também
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pela produção do mel das abelhas nativas sem ferrão, produção de morangos e outros
produtos de origem colonial, o que acaba atraindo muitos turistas para a região. Pequenas
propriedades rurais abriram suas portas para os turistas, oferecendo cafés coloniais,
atividades de pesca esportiva e espaços para eventos. Além disso, visitações à produção
de mel, morango e de ervas medicinais estão inclusas nos pacotes turísticos destinados a
quem procura Mandirituba em busca de descanso, lazer e alimentos orgânicos.
O turismo religioso também é destaque no município de Mandirituba. A Capela de Santo
Antônio (Foto 5-90), situada na localidade Quatro Pinheiros, distante oito quilômetros da
sede municipal, foi construída no ano de 1921 e é considerada um patrimônio histórico e
cultural do município. A construção é em madeira, e no seu interior se encontram pinturas
bíblicas realizadas por um morador local. Em 1994, a prefeitura realizou um plebiscito
para a população decidir se a igreja seria demolida e substituída por outra no mesmo local,
sendo que a decisão unânime foi pela restauração da estrutura.
Foto 5-90: Capela de Santo Antônio no Município de Mandirituba

Fonte: Alex de Paula, Prefeitura de Mandirituba, 2021.

Mandirituba também abriga em seu território, comunidades tradicionais denominadas
faxinalenses. O sistema faxinal é caracterizado pele modo de vida de famílias que
desenvolvem atividades silvipastoris em áreas comuns, e policultura de subsistência,
conforme descrito na seção do presente estudo que aborda aspectos culturais de
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comunidades tradicionais. O modo de vida tradicional faxinalense se encontra no
território paranaense desde a colonização do Estado (LÖWEN SAHAR, 2005). As
famílias viviam de forma comunitária, sem a separação de cercas entre os domicílios e as
áreas de cultivo se localizavam distantes e cercadas, para evitar a entrada dos animais que
eram mantidos livres, em criadouros comuns. Este modo de vida e produção, que consiste
em criar os animais junto aos capões de mata nativa, confere ao sistema faxinal um valor
cultural e ambiental específico, pois estas práticas tradicionais acabam por contribuir à
conservação natural. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Equipe de
Educadores Populares (Ieep), pela Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses e pela
Pastoral da Terra da Diocese de Guarapuava, em 2005, que resultou no dossiê, Conflitos
Socioambientais e Violação dos Direitos Humanos na Floresta com Araucária (2007), o
estado do Paraná em todo o seu território abrigava 227 comunidades consideradas
faxinais. Segundo os dados apresentados pelo antigo Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
(2014), o Estado contava com apenas 44 comunidades faxinalenses regularizadas. No
município de Mandirituba existiria, segundo o levantamento realizado pelo Instituto
Equipe de Educadores Populares: Ieep (2005), 16 comunidades reconhecidas como
“Comunidade Tradicional Faxinal”. A pesquisa de campo não identificou nenhuma
comunidade faxinalense atingida pela Nova Ferroeste. A maior parte destas comunidades
se encontram em outra região do município.
Na região a ser atingida pelo empreendimento, se encontra a comunidade rural
denominada Diamante, a ser atingida pela Nova Ferroeste, que consiste num loteamento
de 14 chácaras com quatro mil metros quadrados cada uma. Ali são atingidos de forma
direta dois domicílios, sendo um ocupado e outro em construção. Segundo um
entrevistado no local, que é administrador daquele condomínio, nem todos os lotes de
terras foram vendidos ainda, o que faz gerar preocupação, pois a informação sobre a nova
ferrovia pode vir a prejudicar essa comercialização. O proprietário de um dos lotes que
estava acompanhando a construção de sua nova casa disse ter escolhido a parte dos fundos
do loteamento pela proximidade à área de mata que, no entanto, será igualmente afetada
pelo empreendimento (Foto 5-91). Disse, ainda, que a confirmação da construção da Nova
Ferroeste neste local atrapalharia seus planos de ali residir de maneira permanente.
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Foto 5-91: Moradia em Construção no Condomínio de Chácaras do Bairro Rural
Diamante, Município de Mandirituba

Fonte: Carolina Iarosz, 26/01/2021.

Em outra região da área rural do município de Mandirituba, no bairro denominado
Colônia Lima (Foto 5-92), o traçado da Nova Ferroeste atingirá um barracão e uma
pequena área de plantio da família. Esta propriedade tem 12,5 hectares, sendo cinco deles
destinados à lavoura e sete para pasto. Na área de plantio são cultivados principalmente
soja e milho. A propriedade adota regime familiar de produção, e segundo o entrevistado,
tanto o barracão como a roça pertencem ao irmão. O entrevistado acredita que não haverá
problemas desde que seja indenizado pelas perdas, por venturas decorrentes da construção
da Nova Ferroeste. Do outro lado da via, outras duas propriedades são atingidas, ambas
com domicílios ocupados, mas somente em uma delas, o domicílio será diretamente
impactado.
Ainda no município de Mandirituba, a Nova Ferroeste interseccionará a rodovia federal
BR-116 (Foto 5-93), nas proximidades de um posto de gasolina e afetará de forma direta
uma subestação de energia elétrica, que foi recentemente instalada na margem direita
desta rodovia (Curitiba/Mandirituba).
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Foto 5-92: Estabelecimento Agropecuário a ser Atingido pela Nova Ferroeste no
Bairro de Colônia Lima, Município de Mandirituba

Fonte: Carolina Iarosz, 28/01/2021.

Foto 5-93: Imagem do Local de Cruzamento da Nova Ferroeste na Rodovia
Federal BR-116 no Município de Mandirituba

Fonte: Carolina Iarosz, 26/01/2021.

Fazenda Rio Grande
O trecho novo da Nova Ferroeste a ser construído no município de Fazenda Rio Grande,
com extensão de 6,78 quilômetros, atinge de forma direta áreas rurais nos bairros Passo
Amarelo e Samambaia, ao sul do município, desde a divisa com Mandirituba, a oeste, até
a divisa com São José dos Pinhais, a leste (Figura 5-69). São atingidos de forma direta
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25 estabelecimentos agropecuários (Tabela 5-207) e 23 edificações, sendo 15 domicílios
ocupados e oito galpões. As propriedades rurais atingidas têm tamanho máximo de
100 hectares, porém, a metade tem menos de 10 hectares.
Figura 5-69: Localização da Nova Ferroeste no Município de Fazenda Rio Grande

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A região do bairro Passo Amarelo é caracterizada por pequenas e médias propriedades
rurais onde se vêem áreas de pastagens, pequenas áreas de agricultura, silvicultura, alguns
poucos capões de matas nativas e antigas olarias, algumas ainda em operação. A estrada
Passo Amarelo é um antigo caminho que ligava a cidade de São José dos Pinhais à região
em que se formaria, mais tarde, a cidade de Fazenda Rio Grande. A comunidade do Passo
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Amarelo se encontra próxima à divisa com São José dos Pinhais, cujo limite
intermunicipal é o rio Despique. Após a travessia com o rio Despique, na área rural de
São José dos Pinhais, se encontra o distrito de Campo Largo da Roseira no qual funciona,
há vários anos, a fábrica da Indústria Audi/Volkswagem. Os descendentes de imigrantes
europeus de origem polonesa e ucraniana são, também, uma referência local, pois suas
famílias se instalaram na região há mais de um século. Segundo relatos de moradores
antigos, há famílias que se mudaram para este local vindas da colônia Tomás Coelho,
para a construção da barragem no rio Passaúna na década de 1970. Teriam, estes
migrantes, adquirido pequenos lotes onde se dedicaram à agricultura e à criação de
animais. A religiosidade também reflete um aspecto importante da cultura destes
imigrantes. O primeiro templo religioso, de origem ucraniana, a Igreja Sagrado Coração
de Jesus (Foto 5-94), foi construído em madeira no ano de 1912 e, mais tarde, no ano de
1975, foi reconstruído em alvenaria. Desde 2014, a missa voltou a ser celebrada também
em língua ucraniana. Próximo ao local desta igreja, está localizada a gruta do Sagrado
Coração que, assim como a igreja, é um atrativo turístico da região.
Foto 5-94: Igreja Sagrado Coração de Jesus na Comunidade de Passo Amarelo,
Município de Fazenda Rio Grande

Fonte: Carolina Iarosz, 26/01/2021.

O Bairro rural Passo Amarelo não possui atendimento de rede para abastecimento de
água, e grande parte das moradias utilizam o poço artesiano. A única escola da localidade
oferece apenas o ensino infantil, até o quinto ano. Para frequentar aulas em séries mais
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avançadas, os alunos precisam se deslocar até a escola existente no bairro urbano Veneza.
A comunidade também não tem unidade de saúde e nem pavimentação asfática. Uma das
propriedade a ser atingida pela Nova Ferroeste no bairro rural de Passo Amarelo é um
sítio contendo sete casas onde os moradores são, todos, parentes entre si. A propriedade
pertence à familia há mais de 40 anos e além das moradias, parte do sítio é utilizado como
pasto e lavoura (Foto 5-95). Dos sete domicílios ocupados, três serão afetados de forma
direta pela Nova Ferroeste. Um dos entrevistados neste local disse que não tinha
conhecimento sobre o projeto e que, ao contrário disso, a gestão municipal teria
informado que buscava alternativas para desenvolver essa região por meio do turismo
rural. Outra entrevistada no mesmo local expressou sua opinião relatando que este projeto
poderá demorar alguns anos e não vê problemas em mudar-se dali desde que haja
indenização que lhe possibilite tomar esta decisão.
Foto 5-95: Estabelecimento Agropecuário no Bairro Passo Amarelo, Município de
Fazenda Rio Grande a ser Atingido pelo Empreendimento

Fonte: Carolina Iarosz, 26/01/2021.

Ainda no bairro Passo Amarelo, foram identificados mais três galpões a serem
diretamente atingidos. Em um destes estabelecimentos agropecuários, onde um galpão é
atingido pelo eixo central, funciona uma pizzaria em local onde há duas residências. Uma
delas é domicílio de ocupação permanente, onde reside o chacreiro e sua família e a outra
residência é ocupada ocasionalmente pelo proprietário do imóvel. Outro estabelecimento
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agropecuário que tem suas estruturas de barracão atingidas pertence a uma fábrica de
sorvetes (Foto 5-96). Este imóvel abriga ainda, um domicílio ocupado em que reside um
dos funcionários e sua família, tendo um lago e uma área de cultivo de açaí. Segundo o
proprietário, a empresa está instalada no local há dois anos e ele acredita que essa situação
irá impactar de alguma forma o seu processo produtivo.
Foto 5-96: Estabelecimento Agropecuário que Abriga Fábrica de Sorvetes a ser
Tingida pela Nova Ferroeste

Fonte: Carolina Iarosz, 26/01/2019.

A região do bairro rural Samabaia é caracterizada por áreas de plantio de milho, soja,
silvicultura e estufas de morango. Os produtores da região têm investido, como os demais
municípios vizinhos, na produção de morangos, que já se mostra muito atrativa para os
produtores locais e para o município. A região metropolitana de Curitiba é a principal
produtora de morangos do estado, com mais de 800 produtores (AGÊNCIA DE
NOTÍCIAS DO PARANÁ, 2021).
Os morangos, além de terem alto valor comercial, ainda são atrativos para aqueles que
gostam do passeio no campo e de comprar diretamente do produtor. A principal via desta
região é a antiga estrada rural Samambaia, que liga esta ao município de Mandirituba. O
bairro não possui escolas nem unidade de saúde. Para ter acesso a ambos os serviços, os
moradores desta região precisam se deslocar até a sede do município de Fazenda Rio
Grande. Também não há nesta região atendimento ao saneamento básico, incluindo a
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coleta de resíduos. Em levantamento em propriedade a ser atingida pela Nova Ferroeste
no bairro rural Samabaia, a entrevistada relatou que toda a água utilizada vem de nascente.
A família cultiva morangos semi-hidropônicos em duas estufas com 1.000 metros
quadrados, cada uma. Revelaram-se contentes com o seu negócio que prosperou nos
últimos dois anos.
Sobre o projeto da Nova Ferroeste, a entrevistada e seu marido se disseram surpresos e
preocupados. Ambos agrônomos, deixaram a cidade para dedicarem-se à vida no campo
e à produção de alimentos saudavéis. Segundo o traçado em estudo para a Nova Ferroeste,
todas as edificações desta propriedade serão atingidas de forma direta. Também sofrerá
impacto direto uma área de mata nativa com nascente. As edificações a serem atingidas
nesta propriedade são dois domicílios ocupados, duas estufas para morangos e um galpão.
(Foto 5-96).
Foto 5-97: Propriedade Produtora de Morangos Atingida pela Nova Ferroeste no
Bairro Rural de Samambaia, Município de Fazenda Rio Grande, PR

Fonte: Carolina Iarosz, 26/01/2021.

São José dos Pinhais
O trecho novo da Nova Ferroeste a ser construído no município de São José dos Pinhais,
com extensão de 44,7 quilômetros (Tabela 5-203), atinge de forma direta, áreas
urbanizadas com baixa densidade demográfica no entorno da BR-376, nos bairros Campo
Largo da Roseira, no entorno da fábrica do grupo Volkswagen, Roça Velha e Miringuava
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(Figura 5-70). Além disso, atinge áreas rurais dos bairros Colônia Muricy, Colônia
Mergulhão e Borda do Campo. No entanto, não são atingidos loteamentos urbanos, sendo
afetados de forma direta 159 estabelecimentos agropecuários (Tabela 5-207) e 53
edificações (Tabela 5-206), sendo 44 domicílios ocupados, um domicílio não ocupado,
cinco galpões e três estufas para o cultivo de hortaliças. As propriedades rurais atingidas
têm tamanho máximo de 882 hectares, porém, apenas 10 delas têm áreas superiores a 100
hectares e a metade tem áreas com menos de 10 hectares.
Figura 5-70: Localização da Nova Ferroeste no Município de São José dos Pinhais

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.
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A região rural de São José dos Pinhais, é conhecida por sua vocação voltada à agricultura
familiar. Pequenas propriedades, que no passado foram ocupadas por famílias de
imigrantes, principalmente italianos, alemães, poloneses e ucranianos, os quais
desenvolveram e marcaram a região através do seu modo de vida, trabalho e cultura,
transformando as colônias num grande atrativo turístico para o município. Todos os finais
de semanas, turistas se deslocam para a região em busca de lazer, passeios a cavalo,
comidas típicas, cafés coloniais, produtos orgânicos, queijos e vinhos. O ciclismo rural
também tem sido bastante praticado na região. Restaurantes com fogões à lenha servem
alimentação durante toda a semana, atendendo aos turistas e trabalhadores do entorno. A
região possui ainda alguns serviços de hotelaria rural, chácaras de eventos e parques
aquáticos que atendem a um público específico.
Os bairros rurais Cotia e Campo Largo da Roseira, a serem atingidos pelo
empreendimento, estão localizados à margem direita da BR-376 (Curitiba/Garuva). Estes
possuem um perfil mais voltado à agricultura, plantações de verduras, legumes,
hortaliças, temperos e algumas estufas de morango. A olaria também é uma característica
desta região. Indústrias de tijolos e as cavas de onde retiraram durante muitos anos a
matéria prima, estão presentes ao longo dos acessos, assim como alguns capões de mata
nativa. O pequeno núcleo urbano do bairro rural de Cotia, está localizado próximo à divisa
entre os municípios de Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. A estrada
intermunicipal que liga estes dois municípios, nesta região, é bastante utilizada por
moradores que trabalham na fábrica do grupo Volkswagen localizada no bairro Campo
Largo da Roseira. O núcleo urbano de Cotia conta com pavimentação asfáltica em sua
principal via, a estrada Vereador Domingos Benvenuto Moleta (Foto 5-98), onde estão
localizados um pequeno comércio local, uma escola de ensino fundamental, a escola
municipal Caetano Munhoz da Rocha, uma unidade básica de saúde e a paróquia de Santo
Antônio.
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Foto 5-98:Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moleta no Bairro Cotia,
Município de São José dos Pinhais

Fonte: Carolina Iarosz, 26/01/2021.

No bairro Cotia, uma propriedade cuja estufa de produção de morangos e a área de plantio
serão atingidas de forma direta pela Nova Ferroeste (Foto 5-99), a família ali residente
mostrou-se surpresa com a notícia sobre o empreendimento, no entanto consideram que
a mudança poderia ser algo bom para eles.
Foto 5-99: Estabelecimento Agropecuário Atingido pela Nova Ferroeste
Localizado no Bairro de Cotia, Município de São José dos Pinhais

Fonte: Bruna Tays Silva, 26/01/2021.

CI 5477

525

A propriedade possui uma área de oito hectares, sendo que três destes são utilizados para
lavoura, outros três para pastagem havendo, ainda, uma área de reserva com mata nativa.
A propriedade ainda possui outras duas estufas de produção de alimentos e a residência
da família.
O território da localidade Campo Largo da Roseira compreende os bairros urbanizados
Jardim Montreal, o loteamento Industrial Automotivo, a Planta Villágio Haras Bom
Pastor e Roseli, e áreas estritamente rurais. São principalmente loteamentos, condomínios
residenciais e moradias populares. Trata-se de região ao sul de São José dos Pinhais onde
se registra avançado processo de expansão urbana, a qual tem como vetor o eixo da
rodovia federal BR-376. O traçado da Nova Ferroeste, no entorno do local em que se
projeta a interseção com a BR-376, atinge, nas localidades Campo Largo da Roseira e
Miringuava apenas áreas rurais. Não obstante, esta região já revela traços de sua vocação
à urbanização. A Figura 5-71 apresenta a localização da Nova Ferroeste no entorno da
interseção com a rodovia federal BR-376, e sua interação com as áreas urbanizadas na
região.
Na região rural de Campo Largo da Roseira afetada pela Nova Ferroeste, a paisagem é
constituída por áreas de agricultura, mata, e estrada sem pavimentação asfáltica. Além
disso, grandes roças de verduras, legumes e temperos, e tanques para peixes que fazem
parte da paisagem (Foto 5-100).
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Figura 5-71: Localização da Nova Ferroeste na região de Interseção com a BR-376

Fonte: Malha digital de setores censitários, 2020. Ibge, 2021. Elaborado pela Fipe.
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Foto 5-100: Paisagem da Região Rural de Campo Largo da Roseira, Município de
São Jose dos Pinhais

Fonte: Carolina Aparecida Iarosz, 26/01/2021.

Em um dos estabelecimentos agropecuários (Foto 5-101) visitados durante trabalho de
campo, o proprietário, filho de agricultores e descendentes de imigrantes, possui uma
produção de horticultura, cuja produção é vendida diretamente nos mercados da região.
Pelo traçado do empreendimento, o domicílio ocupado e uma das estufas localizadas nesta
propriedade são atingidos pela Nova Ferroeste. A propriedade possui ainda outro
domicílio ocupado ocasionalmente, área de agricultura e tanques de criação de peixes.
Este proprietário ficou surpreso com a notícia e disse acreditar que não irá acontecer. Mas,
declarou que na hipótese deste projeto vir a ser executado, espera ser indenizado.
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Foto 5-101: Estabelecimento Agropecuário a ser Atingido pela Nova Ferroeste no
Bairro Campo Largo da Roseira, Município de São Jose dos Pinhais

Fonte: Carolina Iarosz, 22/01/2021.

No bairro Inhaíva (Foto 5-102), a Nova Ferroeste atingirá dois domicílios ocupados em
dois estabelecimentos agropecuários.
Foto 5-102: Propriedade Localizada no Bairro de Inhaíva, Município de São José
dos Pinhais

Fonte: Bruna Tays Silva, 22/01/2021.

Esta localidade, apesar de ainda manter características rurais, passa por intenso e
acelerado processo de mudança na forma de ocupação do seu território, principalmente
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nos setores mais próximos à rodovia BR-376. A construção de condomínios residenciais
e loteamentos contribuiu para o adensamento dessa região.
A entrevistada de um destes domicílios a serem atingidos pela Nova Ferroeste disse que
a notícia era bastante ruim para ela. Gosta muito de residir numa região que ainda parece
tranquila e com aspecto de paisagem rural. Mudou-se da cidade de Curitiba para este lugar
há alguns anos, juntamente com a família e pretendia continuar morando no local. Na
mesma rua há um hotel fazenda com estruturas para turismo rural e realização de eventos.
À época dos levantamentos para este estudo, o proprietário dessa empresa revelou
desconhecer este projeto demonstrando que o cenário que se desenhava lhe deixava
preocupado. Declarou que seu negócio poderia sofrer grande prejuízo, já que seus clientes
procuram o hotel em busca de tranquilidade e silêncio.
Ainda no bairro Inhaíva o traçado atinge outro estabelecimento agropecuário, onde se
encontra um domicílio em fase de construção. O traçado cruza a rua Antônio Greboge,
uma importante via de acesso aos bairros Miringuava, Colônia Malhada, Avencal,
Papanduvas e outros.
O traçado segue pela área rural de São José dos Pinhais, adentrando a região do bairro
Colônia Murici, uma região tradicional de São Jose dos Pinhais, cuja ocupação se deu a
partir de 1878, com a instalação da colônia pelo governo imperial. Os moradores desta
região ainda preservam aspectos da cultura, como a língua, trazidos pelos primeiros
moradores da região, vindos, principalmente, da Polônia. A cultura dos imigrantes é
preservada na religião e na arte, através do grupo folclórico polonês. Todos os anos, no
mês de março, a comunidade realiza a Festa Da Colheita, que no ano de 2020 comemorou
a sua 34ª edição. Apresentação folclórica, rodadas de prêmios, comida típica, desfile
temático e Missa de Ação de Graças, atraem o grande público de toda a região.
A colônia abriga antigas construções, como casas e barracões em madeira, cheios de
memórias e que resistem ao tempo. As novas edificações em alvenaria, trazem o mesmo
estilo arquitetônico característico das antigas casas polonesas. A paróquia Sagrado
Coração de Jesus (Foto 5-103), construída entre os anos de 1907 e 1911, também guarda
essas características arquitetônicas. Ao lado da igreja se encontra o cemitério da
comunidade e a casa da cultura polonesa Padre Karol Dwraczek, que guarda um grande
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acervo de objetos doados por moradores da comunidade. O prédio serviu como escola
para a comunidade durante muitos anos.
Foto 5-103: Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Localizada na Colônia Murici,
Município de São José dos Pinhais

Fonte: Carolina Iarosz, 22/01/2021.

O núcleo urbano da Colônia Murici, possui um pequeno comércio, bares, restaurantes,
lojas de artesanato, uma escola de ensino fundamental e médio, o Colégio Estadual
Colônia Murici e uma unidade básica de saúde. As principais vias de acesso ao núcleo
urbano da Colônia Murici são asfaltadas e a comunidade é totalmente atendida por
serviços de saneamento básico, iluminação e rede de telefonia. A principal atividade
econômica desenvolvida pela comunidade da Colônia Murici é o cultivo de bens
hortifrutigranjeiros. São plantações de verduras, legumes, frutas e criação de animais.
Algumas famílias ainda se dedicam à produção vinícola, ao comércio e ao turismo.
A Colônia Mergulhão também é uma antiga colônia de imigrantes instalada na região a
exemplo da Colônia Murici, Gamelas, Accioli, Zacarias e Costeira. Dizem que a colônia
nasceu espontaneamente, não estava no planejamento do governo à época. Os moradores
das outras colônias, atraídos pela beleza do local, resolveram adquirir terras e se fixar ali.
Essa região foi ocupada principalmente por famílias italianas que ao longo do tempo,
desenvolveram a região através da manutenção da cultura trazida por seus primeiros
habitantes. A região ainda possui áreas de floresta preservadas, rios e nascentes que
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atraem pássaros, inclusive os aquáticos. O nome da colônia seria uma homenagem ao
pássaro mergulhão caçador (Podylimbos podiceps). As famílias de imigrantes que
residiam na Colônia Mergulhão praticavam desde o início a agricultura familiar de
subsistência, mas se dedicaram também ao plantio de parreirais e à produção de vinho.
Aos poucos, a produção que era restrita à família, passou a ser comercializada, ganhando
cada vez mais destaque na região. No ano de 1999, visualizando o potencial turístico
dessa região, o poder público criou o programa Caminho do Vinho, que inclui visita às
Vinícolas, aos casarões antigos, restaurantes, cantinas, cafés coloniais e chácaras de lazer,
onde são oferecidos os mais diversificados produtos de origem colonial, sendo o vinho o
principal produto, acompanhado dos sucos, licores, queijos, salames, etc.
Todo ano a Colônia realiza a festa do Vinho e do Pinhão, atraindo muitos visitantes.
Comidas típicas, música e a apresentação do coral Cuori d´Itália, marcam as festividades.
O bairro Colônia Mergulhão não possui escolas, e nem unidades de saúde. Para ter acesso
a estes serviços, os moradores dessa região se deslocam até a sede do bairro Colônia
Murici, localizado a cerca de cinco quilômetros. As vias principais do bairro Colônia
Mergulhão, são revestidas com calçamento de pedras, conforme demostrado na Foto
5-104. No núcleo da colônia se encontram vários restaurantes, vinícolas e
estabelecimentos comerciais em geral.
Foto 5-104: Via local Participante do projeto Caminho do Vinho no Bairro Colônia
Mergulhão, Município de São José dos Pinhais

Fonte: Carolina Iarosz, 22/01/2021.
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Em uma das propriedades localizadas na área rural do bairro Colônia Mergulhão, cujo
domicílio ocupado e a área de produção agropecuária são atingidos pela Nova Ferroeste,
a família é produtora de hortifruti, cultivada em uma área que ocupa quase toda a
propriedade de um hectare (Foto 5-105).
Foto 5-105: Produção de Hortifruti em Estabelecimento Agropecuário a ser
Atingido na Colônia Mergulhão, Município de São José dos Pinhais

Fonte: Carolina Iarosz, 21/01/2021.

Alface, tomate, cebolinha, couve e produtos do gênero são produzidos no local, e
entregues diretamente aos restaurantes e mercados. Na frente da residência do
entrevistado, existe uma vala que segue por trecho de longa extensão. Segundo o
entrevistado, esta vala foi escavada, há vários anos, para a construção de uma ferrovia na
região, fato sobre o qual apenas ouviu falar. Diz que não acreditava nesta história, mas
que agora ela passa a fazer sentido, pois o projeto anunciado para a Nova Ferroeste passa
no mesmo local. Entretanto, na atual versão, o eixo da ferrovia atinge diretamente a sua
moradia. Disse não se opor ao projeto desde que indenização cabível para a situação, o
permita adquirir outro imóvel nas mesmas condições, ou, melhor que o atual.
Ainda nessa região da Colônia Mergulhão, outros três estabelecimentos agropecuários
terão os domicílios ocupados atingidos, além de área de cultivo e um galpão.
A localidade Borda do Campo é vizinha à Colônia Mergulhão e seu território se estende
desde a margem direita da rodovia BR-277 (Curitiba/Paranaguá), até à divisa entre São
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José dos Pinhais e Morretes. A região próxima à BR-277 é intensamente adensada, porém
os locais a serem atingidos de forma direta pela Nova Ferroeste apresentam características
rurais com baixa densidade demográfica. Em um destes locais, que recebe o nome
Curralinho de Cima (Foto 5-106), a Nova Ferroeste atingirá de forma direta seis
domicílios ocupados e dois galpões.
Foto 5-106: Comunidade Curralinho de Cima na Localidade Borda do Campo,
Município de São José dos Pinhais

Fonte: Carolina Iarosz, 21/01/2021.

Ainda no bairro rural de Curralinho de Cima, outro galpão será atingido de forma direta
pela Nova Ferroeste, porém, em uma região em que a estrada principal tem o seu ponto
final nas proximidades da divisa entre os municípios de São José dos Pinhais e Morretes,
nas imediações do parque nacional Guaricana.
5.3.4.4.5.2 Região Geográfica Imediata de Paranaguá
Os municípios de Morretes e Paranaguá são já atingidos pela ferrovia construída ainda no
século XIX, a qual se encontra em operação atualmente para o transporte de cargas e
passageiros. A Nova Ferroeste atingirá estes dois municípios, porém, em regiões distintas
localizadas ao sul da rodovia federal BR-277, em território que faz divisa com Guaratuba
e Matinhos. Trata-se de extensas áreas desabitadas, especialmente sobre a cadeia de
montanhas junto às divisas com São José dos Pinhais e Guaratuba e, também, de áreas
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com baixa densidade demográfica nos locais mais baixos e lindeiros à BR-277, com maior
proximidade às sedes municipais de Morretes e Paranaguá. São atingidos 90
estabelecimentos agropecuários que perfazem uma área total de 3,8 mil hectares, 87,3%
dos quais no município de Morretes. A Tabela 5-208 apresenta a quantidade e a área total
em hectares dos estabelecimentos agropecuários diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, na região imediata de Paranaguá, por município, distrito e situação em relação
ao CAR.
Tabela 5-208: Quantidade e Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários a
Serem Diretamente Atingidos pela Nova Ferroeste, por Município
Município

Distrito

Com Inscrição No CAR Sem Inscrição no CAR
Total
Qt. Área (Hectares) Qt. Área (Hectares) Qt. Área (Hectares)

Morretes

Morretes

41

3.224,96

12

1.010,00

58

4234,96

41

3.224,96

12

1.010,00

58

4234,96

Total
Paranaguá

Alexandra

18

327,20

13

275,50

31

602,70

Paranaguá

Paranaguá

1

9,90

0

0,00

1

9,90

19

337,10

13

275,50

32

612,60

Total
Total

60
3.562,06
25
1.285,50
90
Fonte: Cadastro Ambiental Rural, 2021. Elaborado pela Fipe.

3.837,56

Morretes
O município de Morretes é atingido pela histórica estrada de ferro da Serra do Mar,
construída ainda no século XIX e em operação na atualidade. Contudo, o traçado em
estudo para a Nova Ferroeste, com extensão de 45,47 quilômetros (Tabela 5-203) em
Morretes, não coincide com o eixo desta antiga ferrovia. Ao invés disso, deverá atingir
outras regiões do município que se localizam na margem direita da rodovia federal
BR-277 (Curitiba/Paranaguá) (Figura 5-72). Trata-se do território praticamente
desabitado situado entre a BR-277, e os limites do parque nacional Guaricana: uma
unidade de conservação de proteção integral, além das localidades Sambaqui, Bom
Jardim, Candonga e Mundo Novo em que se registra baixa densidade demográfica. Serão
atingidos de forma direta 59 estabelecimentos agropecuários (Tabela 5-166) com
tamanhos que variam entre 2,4 e 470 hectares. Há registros no CAR pendentes de análise,
de cinco propriedades com tamanhos superiores a 500 hectares, totalizando 21,7 mil
hectares. No entanto, estas áreas se sobrepõem aos limites do parque nacional Guaricana.
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Verificou-se, neste município, a existência de 10 moradias e dois galpões a serem
diretamente afetados pela Nova Ferroeste.
Figura 5-72: Localização da Nova Ferroeste no Município de Morretes

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

Na área rural de Morretes se localizam, também, a Serra da Prata e a APA Estadual de
Guaratuba. Criada em 1992, a APA engloba parte dos municípios de Tijucas do Sul, São
José dos Pinhais, Morretes e Guaratuba, apresentando um grande potencial turístico pelas
belezas naturais de suas serras, rios, cachoeiras, represas e planícies costeiras. O Parque
Nacional Saint Hilaire/Lange é uma unidade de conservação de proteção integral com
cerca de 25.000 hectares de área total e se estende por parte dos territórios dos municípios
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de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Morretes. O trecho a ser diretamente afetado pela
Nova Ferroeste, no município de Morretes, compreende as comunidades Candonga, Bom
Jardim, Sambaqui e Mundo Novo. Essa região é caracterizada por sua beleza natural que
pode ser acompanhada durante toda a descida da Serra do Mar. Ao longo da rodovia,
comércios e restaurantes oferecem aos seus clientes uma variedade de produtos cultivados
e beneficiados na região. Banana, maracujá, mandioca, a famosa farinha de Morretes, a
cana de açúcar, as balas e o “chips” de banana da terra. Os turistas se deslocam de diversas
partes do estado e principalmente da capital, em busca de descanso, do lazer, da cultura e
da gastronomia presentes nessa região, que tem no “barreado”, um prato típico feito com
o cozimento de carne em uma panela de barro por várias horas, que é servido
acompanhado de banana e farinha. Este prato típico é o carro chefe da gastronomia desta
região e se tornou uma grande atração do município, seguido da cachaça artesanal. Ambos
os produtos foram registrados pelo estado do Paraná como patrimônio imaterial, pelo
valor cultural e histórico que envolve a produção destes bens gastronômicos. Nos rios da
região correm águas limpas, sendo os seus leitos revestidos de pedras o que faz atrair
inúmeros visitantes de forma a se promover a economia hoteleira de toda a região.
Algumas propriedades atingidas se encontram à margem da BR-277 (Foto 5-107),
próximas à divisa com São José dos Pinhais e ao local de travessia de oleoduto sob esta
rodovia. Neste trecho foram identificadas quatro edificações sendo dois domicílios
ocupados, um barracão e outro domicílio sem moradores. Em um destes domicílios
ocupados, localizado a margem da rodovia BR-277, o morador, que é funcionário da
propriedade, disse que neste sítio há silvicultura. A propriedade não possui atendimento
por rede de energia elétrica e este morador disse utilizar uma “placa solar” que, por ser
muito fraca, não permite o funcionamento de sua geladeira. Declarou, também, que o
proprietário deste lugar tem intenção de construir ali estruturas para atendimento de
turistas. Ainda neste trajeto a Nova Ferrovia atinge a estrutura do oleoduto, área de
pastagem e de silvicultura.
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Foto 5-107: Propriedade Localizada na Margem da BR-277, Município do
Morretes

Fonte: Carolina Iarosz, 04/02/2021.

O traçado da Nova Ferroeste desvia a comunidade Rio Sagrado, umas das regiões mais
adensadas neste território, atingido a comunidade denominada Candonga, que se localiza
na estrada Canavieiras. O acesso a esta localidade se dá atravessando a comunidade Rio
Sagrado desde a BR-277. Rio Sagrado é um bairro rural formado, principalmente, por
pequenas propriedades que desenvolvem uma cultura de subsistência. Nesta região estão
localizados o comércio local, algumas pousadas e hotéis. A localidade denominada
Candonga (Foto 5-108) é de difícil acesso, com estrada íngreme e sem pavimentação
asfáltica. As propriedades são servidas por redes de energia elétrica, mas não são
atendidas por serviços de saneamento básico e nem transporte público. Uma entrevistada,
que reside há mais de 40 anos no local, disse que, em tempo passado, a situação foi ainda
mais difícil. As poucas famílias que residiam no local, viviam quase totalmente isoladas.
Disse também que há muitos anos se fala da construção de uma estrada de ferro nesta
região e que chegaram a fazer marcações em alguns locais na montanha próxima do lugar
em que vive. Nesta comunidade, a Nova Ferroeste atingirá um domicílio ocupado.
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Foto 5-108: Domicílio Ocupado na Localidade de Candonga, Município de
Morretes

Fonte: Carolina Iarosz, 04/02/2021.

Outra localidade a ser atingida pela Nova Ferroeste no município de Morretes, nesta
mesma região montanhosa, se chama Bom Jardim, em lugar também caracterizado por
pequenas propriedades rurais, baixa densidade demográfica e sem estrutura de vias
asfaltadas, iluminação pública, rede de transporte e serviços de saneamento. Também
possui algumas áreas de pastagem e de silvicultura. Umas das propriedades, cujas
edificações serão atingidas pela Nova Ferroeste, é utilizada para o lazer de uma família
que reside em Curitiba. Esta propriedade possui 162 hectares e é rodeada de mata, com
um riacho nos fundos. A sua localização permite uma vista atraente da cidade de
Morretes, localizada do outro lado da rodovia BR-277, porém, a vários quilômetros (Foto
5-109). Neste lugar residem o caseiro da propriedade e sua família, e a edificação a ser
atingida é um galpão, utilizado para guardar equipamentos e materiais de jardinagem.
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Foto 5-109: Vista para a Cidade de Morretes a partir de uma Propriedade
Localizada na Comunidade de Bom Jardim, Município de Morretes

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.

O bairro rural denominado Sambaqui, no município de Morretes, é caracterizado por
pequenas propriedades rurais, onde se encontram produtores rurais que desenvolvem a
agricultura familiar, principalmente o cultivo de banana, mandioca e milho. A região
possui uma pequena vila onde se encontra o comércio local, uma unidade básica de saúde,
a UBS Sambaqui. A única escola da região está localizada na localidade denominada
Marta. A pequena vila Sambaqui (Foto 5-110) não possui pavimentação asfáltica, é
atravessada pela antiga estrada da Limeira, a rodovia BR-101, que liga os municípios de
Morretes (PR) ao de Garuva (SC), muito utilizada por quem gosta de praticar ciclismo de
Aventura. Nesta importante via, estão localizados alguns dos principais comércios locais
e a capela Nossa Senhora da Glória. A região também abriga algumas pousadas,
restaurantes com comidas típicas e um famoso alambique. A Estrada da Limeira será
atingida pela Nova Ferroeste em lugar próximo à divisa com o município de Guaratuba.
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Foto 5-110: Acesso a Comunidade Sambaqui no Município de Morretes

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.

A única propriedade com edificação a ser atingida no bairro rural Sambaqui é um pequeno
sítio em que há uma moradia ocupada, porém, com morador ausente (Foto 5-111). O
vizinho informou que faz, já pouco tempo que essa propriedade foi adquirida por seu atual
proprietário.
Foto 5-111: Propriedade Localizada no Bairro Sambaqui, Município de Morretes

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.
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Ainda no município de Morretes, a Nova Ferroeste corta uma das principais vias de acesso
à comunidade Mundo Novo (Foto 5-112), atingindo diretamente diversas propriedades.
A comunidade de Mundo Novo é formada por pequenas propriedades rurais, e um núcleo
mais adensado constituído por lotes e chácaras. A comunidade possui um estabelecimento
comercial, uma igreja católica, a Igreja de São José, e três igrejas evangélicas. Os
estudantes que residem em Mundo Novo se deslocam até à escola pública localizada na
comunidade Marta, que fica à uns 20 quilômetros de distância. As vias da comunidade
Mundo Novo não são asfaltadas, a comunidade não é atendida por serviços água tratada
e nem rede de esgoto, somente coleta de lixo, realizada uma vez por semana. Não existe
transporte público, mas há transporte escolar. A comunidade possui rede de iluminação
pública e é atendida por rede de telefonia e internet.
Foto 5-112: Principal Via da Comunidade Mundo Novo, Atingida pela Nova
Ferroeste

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.

Em uma das propriedades a ser atingida na comunidade Mundo Novo (Foto 5-113), a
entrevistada para o presente estudo, disse que a família reside no local há 20 anos e se
dedica ao cultivo de banana, mandioca, legumes variados e milho. A propriedade possui
7,5 hectares, sendo 2,5 utilizados para a lavoura 2,5 por mata nativa. Boa parte da
produção da propriedade é beneficiada no local, em um processo que envolve toda a
família. Recentemente foi construída uma cozinha industrial na propriedade para a
produção de balas de banana e conservas, que são entregues aos comércios do entorno e
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em feiras de produtos regionais. De acordo com o traçado em estudo para a Nova
Ferroeste, a casa em que reside esta família e a cozinha industrial existente no terreno
serão diretamente afetados.
Foto 5-113: Propriedade Atingida pela Nova Ferroeste na Comunidade Mundo
Novo, Município de Morretes

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.

Paranaguá
O município de Paranaguá é atingido pela histórica estrada de ferro construída ainda no
século XIX, e em operação atualmente com alto tráfego devido às demandas portuárias.
Contudo, o traçado em estudo para a Nova Ferroeste, com extensão de 11,98 quilômetros
(Tabela 5-203) em Paranaguá, não coincide com o eixo desta antiga ferrovia, a não ser
nas áreas urbanizadas da sede municipal. A Nova Ferroeste deverá atingir outras regiões
do município pertencentes ao distrito Alexandra, na margem direita da rodovia federal
BR-277 (Curitiba/Paranaguá), entre esta rodovia e os limites do parque nacional SaintHilaire/Lange, uma unidade de conservação de proteção integral (Figura 5-73). No
município de Paranaguá a Nova Ferroeste atingirá 32 estabelecimentos agropecuários
localizados nos bairros rurais de Morro Inglês, Colônia Taunay e Estrada Velha de
Alexandra. Foram identificadas 30 edificações a serem diretamente atingidas pela Nova
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Ferroeste, sendo 20 domicílios ocupados, um domicílio desocupado e 10 galpões. Todas
as propriedades atingidas nesta região se encontram nas proximidades da BR-277.
Figura 5-73: Localização da Nova Ferroeste no Município de Paranaguá

Fonte: Ibge, 2021; Incra, 2021; Icmbio, 2021. Elaborado pela Fipe.

A Colônia Taunay, antiga Barão de Taunay, foi instalada no município de Paranaguá na
mesma época da instalação da Colônia Alexandra, no ano de 1875, acelerando as
ocupações em direção ao Morro da Prata e ao longo da Antiga Estrada de Alexandra. Os
colonos eram principalmente de origem italiana, e desenvolveram a agricultura na região
com o plantio de café, mandioca e legumes que eram vendidos no mercado de Paranaguá.
Essa região é caracterizada por pequenas propriedades rurais onde se pratica a agricultura
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familiar, plantio de banana, hortaliças, milho, mandioca, cana de açúcar e pecuária de
subsistência. Em uma das propriedades a serem atingidas na Colônia Taunay (Foto
5-114), o entrevistado disse que seu avô foi o primeiro a ocupar a propriedade onde a
família reside há três gerações. Com o passar dos anos, a propriedade que era
exclusivamente familiar, foi sendo dividida, se transformando em um pequeno
loteamento com vários lotes domiciliares. Estes lotes não possuem atendimento de
serviços de saneamento, e nem de transporte público. As vias da comunidade não
possuem pavimentação asfáltica. Os estudantes que residem na Colônia Taunay se
deslocam até a comunidade Morro Inglês ou para a sede urbana da comunidade de
Alexandra para estudar. Neste local, são três as estruturas de domicílios ocupados a serem
atingidos pela Nova Ferroeste.
Foto 5-114: Propriedade Rural na Comunidade Colônia Taunay

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.

A Colônia Morro Inglês localizada na margem direita da BR-277, sentido
Curitiba/Paranaguá, é formada por pequenas propriedades rurais e chácaras de uso
residencial. Trata-se de um pequeno núcleo onde se encontra a escola de ensino infantil e
fundamental I Luís Andeoli, a igreja de Santo Expedito (Foto 5-115), o Clube Recreativo
Luis Andreoli, onde se realiza as festividades da comunidade: como a festa do padroeiro
local e um pequeno comércio local. A economia dessa região é voltada principalmente
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para a agricultura de subsistência e produção agrossilvipastoril, sendo observados
rebanhos bovinos, búfalos e áreas de silvicultura. Esta região também abriga a área de
mananciais, que abastecem a rede de água da cidade de Paranaguá.
Foto 5-115: Igreja de Santo Expedito na Comunidade Colônia Morro Inglês no
Município de Paranaguá

Fonte: Carolina Iarosz, 2021.

A região a ser afetada pela Nova Ferroeste nas proximidades da sede do distrito de
Alexandra é ocupada principalmente por pátios de caminhões, galpões industriais e postos
de combustíveis. As poucas propriedades existentes nesta região, são em grande parte, de
uso residencial. A proximidade com o núcleo urbano de Paranaguá permite que as
famílias residentes nessa comunidade utilizem os serviços ofertados na cidade de
Paranaguá. Nesta região foi identificado um domicílio (Foto 5-116) a ser diretamente
atingido pela Nova Ferroeste. Este domicílio está em fase de construção, e seu
proprietário declarou que sua propriedade já é afetada pela linha atual, que atravessa o
acesso à sua propriedade. Exprimiu, ainda, o seu desejo de não deixar o local onde reside.
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Foto 5-116: ´Propriedade Atingida pela Nova Ferroeste na Região de Alexandra,
Município de Paranaguá

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.

O traçado da Nova Ferroeste atravessa a rodovia federal BR-277 nas proximidades de seu
trevo com a rodovia estadual PR-508, em local onde já existe a estrutura de viaduto
construído em tempo passado (Foto 5-117). Próximo deste local, junto ao rio Ribeirão e
à Estrada Velha de Alexandra, a Nova Ferroeste encontra o seu final conectando-se à
ferrovia existente entre Paranaguá e Curitiba.
Foto 5-117: Cruzamento da Nova Ferroeste com a BR-227 no Município de
Paranaguá

Fonte: Carolina Iarosz, 05/02/2021.
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5.3.5

Dinâmica Sociocultural

A lei estadual nº 17.425/2012-PR, para fins de composição do Conselho Estadual de
Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná (PICT/PR), reconhece
comunidades tradicionais os povos abrigados em sua base territorial, de maneira
permanente ou transitória, os que se reconhecem como Indígenas, Quilombolas,
Faxinalenses, Ilhéus, Pescadores e Pescadoras Artesanais e Ribeirinhos, Benzedeiras e
Benzedores, Ciganas e Ciganos, Cipozeiras e Cipozeiros, Comunidades de Terreiro:
Religiões de Matriz Africana.
As comunidades tradicionais referidas nesta seção são encontradas na área de estudo, não
havendo, entretanto, nenhuma delas em áreas a serem diretamente afetadas pela Nova
Ferroeste, de acordo com os levantamentos empíricos realizados. Entretanto, a
localização de suas bases territoriais permanentes ou transitórias demandam o trânsito por
regiões a serem afetadas pelo empreendimento. A situação destes povos é tratada nas
subseções seguintes referentes às comunidades indígenas, comunidades quilombolas e
demais comunidades tradicionais, assim como nas seções que referem os patrimônios
históricos histórico, cultural e arqueológico. Ainda, na seção 5.3.4.4, que trata das
populações nas áreas a serem diretamente afetadas e em seu entorno, se encontram
referências específicas acerca das comunidades tradicionais quando estas são
identificadas nos municípios a serem diretamente atingidos.
5.3.5.1 Comunidades dos Ribeirinhos, Ilhéus e Pescadores Artesanais do Rio
Paraná
As comunidades de ilhéus e ribeirinhos do rio Paraná vêm sendo transferidas, há vários
anos, das áreas de terras integrantes do Parque Nacional de Ilha Grande, uma unidade
federal de conservação de proteção integral. Como resultado destas transferências, as
famílias transferidas se organizaram em associações como a Associação dos Ilhéus
Atingidos pelo Parque Nacional de Ilha Grande (Apig) e Área de Proteção Ambiental do
Rio Paraná (APIG), Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná (Moirpa), Rede Puxirão de
Povos e Comunidades Tradicionais e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
Entre as reivindicações deste movimento social se encontram as solicitações dirigidas aos
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órgãos governamentais visando a autorização para a permanência das famílias de ilhéus
e ribeirinhos remanescentes nos territórios de Ilha Grande, das ilhas vizinhas e das
margens dos rios próximos, assim como o retorno de famílias que foram transferidas
destes locais.
A ocupação do território de Ilha Grande e demais várzeas do rio Paraná resulta do
processo histórico de colonização das regiões noroeste, oeste e sudeste do Paraná, que se
desenvolveu ao longo do século XX. Segundo informações levantadas pela Defensoria
Pública do Estado do Paraná:
A formação étnica do grupo dos ilhéus deriva de grupos sociais que foram
“empurrados” pelos fluxos migratórios de ocupação do noroeste do Paraná,
no início do século XX. Migrantes vindos de São Paulo, Minas Gerais e Bahia,
com expectativas de encontrar terras para viver e trabalho junto ao processo
de colonização e construção da estrada de ferro e do porto, foram dispensados
logo após seu término, vinte anos depois. Como o processo de obtenção de
lotes era oneroso, a maior parte dessa população encontrou nas ilhas um lugar
para viver. (Dpepr, 2021).

A vida dos ilhéus do rio Paraná é marcada, tradicionalmente, pela criação de pequenos
animais, cultivo de roças e a atividade pesqueira. Tais práticas costumavam ser
autossustentáveis e autônomas em relação à economia de mercado. Seu modo de vida se
caracteriza, ainda, por um sistema de apoio mútuo com trocas constantes de bens e
serviços de forma recíproca (Cnpct, 2021). Com a formação do reservatório de Itaipu, na
década de 1980, diversas famílias foram transferidas dos territórios que ocupavam havia
várias gerações. Mais tarde, na década de 1990, com a criação do Parque Nacional de Ilha
Grande, o processo de transferência das famílias estabelecidas em áreas destinadas à
conservação natural em regime de proteção integral teve prosseguimento de forma a gerar
críticas por parte das famílias transferidas e das organizações sociais que as representam.
Após o avanço da aplicação das medidas de transferências de famílias do Parque Nacional
de Ilha Grande, o território é ainda ocupado, na atualidade, por grupos remanescentes de
ilhéus e outros produtores rurais. Os produtores rurais remanescentes, em alguns casos,
dedicam-se às atividades agropecuárias, especialmente a pecuária bovina. As áreas a
serem diretamente afetadas pela Nova Ferroeste, no entorno do Parque Nacional de Ilha
Grande, não registra a presença de edificação ou de atividades econômicas desenvolvidas
por ilhéus ou demais usuários da região. Todavia, parte da população remanescente no
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território do Parque Nacional de Ilha Grande, assim como turistas e outros agentes
governamentais, não governamentais e privados constituem-se como usuários da
navegação regional que ocorre entre os municípios de Guaíra, Mundo Novo e Ilha
Grande. Além da navegação, deve-se considerar a atividade pesqueira, amadora e
profissional, que se desenvolve no rio Paraná e seus afluentes.
5.3.5.2 Comunidades Quilombolas
Na área expandida de estudos socioeconômicos (AEE), que abrange 149 municípios a
serem afetados de forma direta ou influenciados de forma indireta, de acordo com as
informações disponibilizadas pela Fundação Cultural Palmares a atualizadas até à data de
15 de junho de 2021, se encontram 58 comunidades quilombolas certificadas sendo 36
no Paraná e 22 no Mato Grosso do Sul. Há ainda, duas comunidades com pedido de
reconhecimento em andamento no estado do Paraná. Entre as comunidades quilombolas
existentes na área expandida de estudos, sete se localizam em municípios a serem
diretamente atingidos pela Nova Ferroeste (Tabela 5-209).
Tabela 5-209: Comunidades Quilombolas em Municípios a serem Diretamente
Atingidos pela Nova Ferroeste
Município

Estado

Comunidade

Data da Certificação

Maracaju

MS

Sao Miguel

19/08/2005

Dourados / Itaporã

MS

Picadinha

19/04/2005

Guaíra

PR

Manoel Ciriáco Dos Santos

13/12/2006

Candói

PR

Despraiado

13/12/2006

Candói

PR

Vila São Tomé

13/12/2006

Candói

PR

Cavernoso 1

13/12/2006

São Miguel Do Iguaçu
PR
Apepú
13/12/2006
Fonte: Fundação Cultural Palmares: FCP, 2021. Elaborado pela Fipe.

Importante destacar que nenhuma das comunidades quilombolas existentes na área de
estudo expandida virá a ser atingida de forma direta pela Nova Ferroeste, conforme o
projeto em estudo.
Cabe destacar que o Incra emitiu por meio do Ofício nº 53658/2020/DF/Sede/Incra-Incra,
o Termo de Referência indicando a necessidade de estudos específicos para as
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comunidades tradicionais Picadinha/Dezidério Felipe de Oliveira, localizada no
município de Dourados/MS e de Manoel Ciríaco dos Santos, localizada no município de
Guaíra/PR, todas distante menos de cinco quilômetros do eixo do traçado da ferrovia. No
entanto, com o objetivo de minimizar os impactos em áreas socioambientais sensíveis,
ocorreu uma revisão no traçado apresentado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística do estado do Paraná em 21/01/2021, o que afastou o eixo da ferrovia das
comunidades quilombolas Picadinha e Dezidério Felipe de Oliveira para além de cinco
quilômetros. Posto isto, o Incra emitiu o Ofício nº 026/GS indicando a necessidade de
estudos específicos no território de Manoel Ciríaco dos Santos, distante 2,47 quilômetros
do eixo da ferrovia, conforme análise apresentada pela Nota Técnica nº
904/2021/DFQ/DF/Sede/Incra, de 25/03/2021 (Anexo 5-9).
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Figura 5-74: Localização da Comunidade Quilombola Manoel Ciríaco dos Santos

Fonte: Incra, 2021. Elaborado pela Fipe.

Informações sobre comunidades quilombolas localizados nos municípios a serem
diretamente atingidos pela Nova Ferroeste, são apresentadas na seção 5.3.4.4 –
Desapropriação: Características da ADA e seu Entorno, que trata de aspectos
socioeconômicos na área a ser diretamente afetada e seu entorno, e no estudo do
componente quilombola a ser protocolado no INCRA.
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5.3.5.3 Comunidades Indígenas
Na área expandida de estudos socioeconômicos (AEE), que abrange 149 municípios a
serem afetados de forma direta ou influenciados de forma indireta, se encontram 31 terras
indígenas com área total de 194 mil hectares (Tabela 5-210). A maior parte (26) destes
territórios ocupados por indígenas, se encontra na região geográfica intermediária de
Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, e é ocupada majoritariamente por povos das
etnias guarani kaiowá e guarani nhandeva. Na região de Cascavel predomina a etnia
kaingang à exceção da terra indígena Avá-Guarani do Ocoí, no município de São Miguel
do Iguaçu, ocupada por povos da etnia guarani kaiowá. Registra-se a presença guarani,
ainda, em aldeias da terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras. Na região de
Guarapuava se encontra a terra indígena Marrecas, ocupada por guaranis e kaigangs, no
município de Turvo e no município de Inácio Martins há a terra indígena Rio Areia,
ocupada por guaranis. Por fim, na região geográfica intermediária de Curitiba, registrase, no município de Paranaguá, a terra indígena Ilha da Cotinga ocupada por guaranis
m’byá.
Tabela 5-210: Quantidade e Área das Terras Indígenas por Região Geográfica
Intermediária
Região Geográfica Intermediária

Quantidade

Área (Hectares)

Dourados

26

146.144,3

Cascavel

4

28.021,0

Guarapuava

2

18.186,5

Ponta Grossa

0

-

Curitiba

1

1.697,5

Total

33
Fonte: Funai, 2021. Elaborado pela Fipe.

194.049,3

Não se verificou, a partir dos levantamentos empíricos realizados, afetação direta do
traçado da Nova Ferroeste sobre territórios ocupados por indígenas. As terras indígenas
que registram a maior proximidade física com o empreendimento, menos de 1,5
quilômetros, são as terras indígenas Rio das Cobras, no município de Nova Laranjeiras e
Boa Vista, no município de Laranjeiras do Sul. Nestes municípios, o traçado em estudo
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para a Nova Ferroeste coincide com o eixo da ferrovia Ferroeste (Cascavel/Guarapuava),
atualmente em operação.
De acordo com dados da Funai, há 14 terras indígenas nos municípios a serem diretamente
atingidos pela Nova Ferroeste (Tabela 5-211) havendo, entretanto, situações de territórios
reivindicados cuja demarcação se encontra em estudo e/ou sub judice. Tais casos, quando
ocorrem são abordados nas descrições apresentadas, por município, na seção 5.3.4.4 Desapropriação: características da ADA e seu entorno.
Tabela 5-211: Terras Indígenas Localizadas no Raio de 20,7 Quilômetros da Nova
Ferroeste
Município

Terra Indígena

Etnia

Distância (km)

Laranjeiras do Sul
Espigão Alto do Iguaçu,
Nova Laranjeiras
Iguatemi

Boa Vista

Kaingang

0,04

Rio das Cobras

Kaingang, Guarani

1,36

Iguatemipegua I

5,60

Dourados, Itaporã

Dourados

8,06

Dourados, Itaporã

Jaguari

Guarani Kaiowá
Guarani Nhandeva,
Guarani Kaiowá,
Terena
Guarani Kaiowá

Eldorado

Cerrito

Guarani Nhandeva

10,38

Eldorado

Guyraroká

Guarani Kaiowá

10,73

Maracaju

Sucuriy

Guarani Kaiowá

11,05

Paranhos

Yvy-Katu

Ñhandeva

11,06

Paranhos

Taquara

Guarani Kaiowá

11,22

Caarapó

Caarapó

Guarani Kaiowá

11,49

Diamante D`Oeste

Tekohá Añetete

Guaraní

12,84

São Miguel do Iguaçu

Avá-Guarani do Ocoí

Guarani Kaiowá

13,32

Paranaguá

Ilha da Cotinga

Guaraní

13,82

Juti

Jarara

Guarani Kaiowá

14,68

Japorã

Porto Lindo

Guarani Nhandeva

19,58

Guarapuava, Turvo

Marrecas
Kaingang
Fonte: Funai, 2021. Elaborado pela Fipe.

9,77

20,67

Além das terras indígenas discriminadas acima, se encontra no entorno da área a ser
diretamente afetada pela Nova Ferroeste, a terra indígena Tekoha Guasú Guavirá com
Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (Rcid) aprovado e publicado no
Diário Oficial da União (DOU) pela Funai, porém, suspensa por decisão da Justiça. Este
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território indígena abrange 14 aldeias atualmente constituídas, estendendo-se pelas
margens do rio Paraná, rio Taturi, ribeirão Tapera e a região da Volta Grande do Piquiri,
totalizando 1360 habitantes, conforme Sesai (2013). Inclui, ainda, a parte sul da Ilha
Grande até a Lagoa Saraiva e as ilhas fluviais adjacentes, formando desta forma duas
glebas e uma área de ilhas, ocupando parte dos municípios de Guaíra, Altônia e Terra
Roxa. Identificam-se como Avá, sendo reconhecidos por estudos linguísticos como
falantes de variante do dialeto Nhandéva da língua Guarani, pertencente à família
linguística Tupi-Guarani, do tronco linguístico Tupi. E, também, a terra indígena Mbocajá
localizada no município de Iguatemi a uma distância de aproximadamente 4,9 quilômetros
do empreendimento.

A terra indígena Boa Vista, dista do eixo da ferrovia cerca de 42 metros, encontra-se
inserida no município de Laranjeiras do Sul e possui 7.397,11 ha. Trata-se de uma terra
declarada e suspensa parcialmente por liminar da Justiça, através da Portaria 691 de
06/07/2016. De acordo com Siasi/Sesai (2014) vivem na TI, 169 indígenas da etnia
Kaingang.
Há, além das áreas indígenas homologadas ou declaradas, outras comunidades indígenas
que serão potencialmente impactadas pelo traçado da Ferrovia. Cabe destacar que na
primeira versão do Termo de Referência Específico da Funai, antes da alteração do
traçado da ferrovia, previa-se a realização de estudo de impacto nas Terras Indígenas
Delimitada e Declarada, além de indicar a necessidade de avaliação nas áreas em estudo,
e com registros de reivindicação fundiária indígena.
A Funai emitiu em 04/05/2021 o Termo de Referência Específico, através do Ofício
n.º 571/2021/Cglic/Dpds/Funai, indicando a necessidade de estudos da terra indígena Rio
das Cobras localizada nos municípios Nova Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu. Tratase de uma terra indígena homologada com registro no CRI e SPU, conforme o decreto nº
290 de 30/10/1991. A terra indígena Rio das Cobras dista 1,48 km do eixo da ferrovia em
estudo, conforme pode ser observado na Figura 5-75. A versão final do TRE Funai, no
entanto, indica a necessidade de realização de estudo somente em terras indígenas
regularizadas sendo unicamente na Terra Indígena Rio das Cobras (Anexo 5-10).
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Figura 5-75: Localização da Terra Indígena Rio das Cobras

Fonte: Funai, 2021. Elaborado pela Fipe.

O Mapa 5-9 exibe as terras indígenas que estão dentro do buffer de 5 km em estudo, não
homologada ou sub júdice.
Informações sobre as terras indígenas localizadas nos municípios a serem diretamente
atingidos pela Nova Ferroeste são apresentadas na seção 5.3.4.4 - Desapropriação:
Características da ADA e seu Entorno, que trata de aspectos socioeconômicos na área a
ser diretamente afetada e seu entorno e no estudo do componente indígena que integra
esta pesquisa.
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5.3.5.4 Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Estudos Paisagísticos
O estudo foi motivado pelo Termo de Referência Específico n.º 28/CNL/PRESI-Iphan,
de 27/10/2020, documento por meio do qual o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) definiu os diversos estudos necessários ao licenciamento da
Nova Ferroeste. Importante destacar que o referido Termo de Referência menciona a
necessidade de submissão dos relatórios de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais
Tombados e Valorados (Raipm) e Avaliação de Impacto ao Patrimônio Imaterial (Raipi).
Esses dois documentos foram consolidados, conforme o disposto no art. 13 da Instrução
Normativa n.º 1/2015, num único documento, o Relatório de Avaliação de Impacto aos
Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados.
Como resultado, Ofício nº4025/2021/CNL/GAB PRESI/PRESI-Iphan, em atenção ao Of.
nº 586/GS (2791084), de 05 de julho de 2021, informou que após análise, o Relatório
Consolidado foi aprovado pelo Departamento do Patrimônio Imaterial e pelo
Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização, conforme Ofício Nº 422/2021/DPIIphan (2868251) e Ofício Nº 890/2021/DEPAM-Iphan (2868471) (Anexo 5-11). Os
resultados dos estudos em epígrafe são aqui relatados de forma concisa.
5.3.5.4.1

Patrimônio Histórico

Todos os bens tombados foram visitados, vistoriados, avaliados quanto aos seus estados
de conservação, verificadas suas determinadas distâncias em relação ao empreendimento,
além de analisados seus entornos com a finalidade de identificar possíveis incidências de
aumento de fluxo de trânsito em função da obra e implantação do empreendimento, sua
posição em relação a rota de abastecimento da obra e de qualquer tipo de atividade
impactante que poderia ser causada pela construção da nova ferrovia.
Nos municípios do Mato Grosso do Sul que são interceptados pelo traçado do
empreendimento não há qualquer bem tombado ou valorado, segundo as litas de bens
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constantes no portal do Iphan2. No estado do Paraná, entretanto, foi identificada a
existência de 44 bens protegidos (tombados e/ou valorados) em quatro municípios do
trecho abrangido pela implantação do empreendimento: Paranaguá, Morretes, Lapa e
Inácio Martins, sendo que a maior parte desses bens está localizada na Área de Influência
Indireta e os demais na Área de Influência Direta.
Os bens mais próximos ao empreendimento estão localizados em Paranaguá, no interior
do distrito de Alexandra, na AID do empreendimento, a uma distância em torno de
800 m, e sobre os quais realizou-se uma análise mais aprofundada, são eles: Estação
Ferroviária de Alexandra, Casa do Agente e Casa do Guarda Chaves.
Para avaliar os impactos que a implantação do empreendimento em tela poderá vir a
causar nos edifícios tombados e valorados inseridos na AID, que consiste em avaliar
impactos tomando como parâmetros o estabelecimento de valores resultantes de notas
atribuídas a cinco diferentes variáveis. São elas: grau de conservação do imóvel;
proximidade do bem em relação ao empreendimento; características construtivas;
natureza do impacto; e localização.
Desta forma, para cada imóvel foram preenchidas tabelas apresentando o resultado de
cada variável. Como resultado, conclui-se que os Bens Materiais Estação Ferroviária de
Alexandra, Casa do Agente Ferroviário e Casa do Guarda-chaves da Estação Ferroviária
de Alexandra apresentam potencial de impacto do empreendimento “baixo”.
O Mapa 5-10 apresenta a localização dos bens tombados identificados no estudo.

2
Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário (25/05/2021) - Bens declarados valor histórico, artístico e cultural nos termos
da Lei nº 11.483/07 e da Portaria Iphan nº 407/2010; e Lista dos processos de tombamento e bens tombados
(13/05/2021), disponíveis na página: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276
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5.3.5.4.2

Patrimônio Cultural

No estado do Paraná existem quatro bens culturais registrados junto ao Iphan, nos termos
do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, a saber: a Roda de Capoeira, Ofício dos
Mestres de Capoeira, Baianas do Acarajé e Fandango Caiçara; e estão em processo de
registro outros dois: Processos e Práticas Culturais Referentes à Canoa Caiçara e Circo
de Tradição Familiar. Já no estado do Mato Grosso do Sul estão presentes as
manifestações Roda de Capoeira, Ofício dos Mestres de Capoeira e o Modo de Fazer a
Viola de Cocho - registrado no Livro dos Saberes, em 2005.
Nenhum dos Bens registrados exclusivamente no Mato Grosso do Sul ocorrem na área de
estudo. Os bens registrados no Paraná, que ocorrem quase exclusivamente neste Estado,
estão localizados praticamente todos na região litorânea, circunscritos aos municípios de
Paranaguá e Morretes. Já a Capoeira, em suas duas expressões, está presente em outros
municípios cortados pela proposta do empreendimento.
Existem também bens em processo de inventário através do instrumento técnico
metodológico chamado Inventário Nacional de Referências Culturais (Inrc), tanto de
abrangência regional quanto de abrangência estadual. Atualmente os projetos de
inventários de abrangência regional em que o estado do Paraná́ participa são: Inrc dos
Guarani Mbyá, Pesquisadores Guarani no Processo de Transmissão de Saberes e
Preservação do Patrimônio Cultural Guarani - Identificação do Guata Porã e Mapeamento
dos Clubes Sociais Negros. Já́ os de abrangência estadual são: Inrc do Município da Lapa,
Inventário das Referências Cultural, Natural e Imaterial de Paranaguá e Inrc da Pesca da
tainha na Ilha do Mel.
Ainda sobre o Inrc, destaca-se o Mapeamento Documental do Patrimônio Cultural
Imaterial do Mato Grosso do Sul, um levantamento preliminar para identificar os bens
imateriais para registros das suas referências. Os povos indígenas Guarani, Kaiowá,
Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Guató e Atykum totalizam mais de 50 mil indivíduos em
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todo o Estado, o que torna perceptível, na cultura local, a sua presença em celebrações,
formas de expressão e ofícios, culinária e outras práticas individuais e coletivas3.
Outras tradições ganham destaque na região, como o tradicional Banho de São João,
realizado no dia 23 de junho em Corumbá e Ladário, sendo considerado Patrimônio
Imaterial no estado do Mato Grosso do Sul pelo Decreto nº 12.923, de 21/06/2010, e
recentemente também recebeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil,
resultado de um processo iniciado em 2012 pela Prefeitura de Corumbá e anunciado
durante a 95ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Iphan4. A festa
integra os festejos de São João do Brasil.
A Viola de Cocho é um instrumento musical de cordas dedilhadas, que produz sons
singulares. O modo de fazê-la passou a ser foco de políticas de preservação a partir de
1988, quando o Centro nacional de Cultura e Folclore Popular organizou uma exposição
que relacionava a viola de cocho a manifestações tradicionais locais.
Vale destacar também que os municípios pesquisados têm sua história fortemente
influenciada pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que uniu os estados de São Paulo
e o (atual) Mato Grosso do Sul, cuja implantação implicou em incursões a "territórios
desconhecidos", impulsionando a abertura de cidades "modernas" em um curto espaço de
tempo, fortemente impactadas pela transição para o modelo rodoviário, intensificado a
partir dos anos 60 do século XX5. Entrevistas feitas em Maracaju, por exemplo, foram
elucidativas a esse respeito.
Outros importantes bens imateriais não registrados no Inrc também foram alvo de
investigação, como aqueles relacionados à culinária regional (linguiça de Maracaju; vorivori de Amambai; chipa em Iguatemi; tereré, apreciado em toda a região), aos festejos
religiosos (Festa da Imaculada Conceição, em Dourados; Festa do Padroeiro Senhor Bom

3

Fonte: http://portal.iphan.gov.br/ms/pagina/detalhes/627. Acesso feito em 16/06/2021.
Fonte:
https://www.gov.br/iphan/pt-br/assuntos/noticias/iphan-realiza-95a-reuniao-do-conselhoconsultivo-do-patrimonio-cultural. Acesso feito em 16/06/2021.
5
Fonte: https://journals.openedition.org/confins/12540#ftn4. Acesso feito em 16/06/2021.
4
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Jesus em Caarapó; Nossa Senhora Maria Auxiliadora em Amambai; Nossa Senhora de
Caacupé em Iguatemi) ao artesanato (tecelagem com lã de carneiro em Caarapó) e a outras
práticas tradicionais como o ofício de benzedeira e parteira (Caarapó, Guaíra e Eldorado).
A equipe técnica de campo, realizou entrevistas alguns promotores dos bens culturais
imateriais, segundo o seu campo de atuação, relevância no cenário da manifestação em
questão. As entrevistas obedeceram a um roteiro semiestruturado e foram realizadas tanto
presencialmente quanto por videoconferência ou por conferência de áudio. Foram
utilizados instrumentos de georreferenciamento, a fim de realizar medições comparativas
entre os registros e as áreas classificadas como diretamente afetada. Para que a
contextualização da área de estudo atendesse os parâmetros da avaliação de impactos, foi
incluído um tópico no relatório contendo um breve histórico dos municípios. Assim, os
resultados foram sintetizados através da Figura 5-76 contendo a espacialização de
Fandango caiçara e do Mapa 5-11 contendo as informações de capoeira identificadas ao
longo do estudo.
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Figura 5-76: Localização dos Entrevistados do Fandango Caiçara em Relação ao
Empreendimento

Fonte: Elaborado pela Fipe.
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5.3.5.4.3

Patrimônio Arqueológico

5.3.5.4.3.1 Contextualização
Por sua extensão, a área de estudo atravessa diversas paisagens, aonde a história humana
se apresenta nas mais diferentes manifestações materiais, resultado de milênios da
interação entre os seres humanos e a natureza, desde os imemoriais tempos pré-coloniais
até o dia de hoje. A área de estudo foi objeto, até o presente momento, de uma Avaliação
de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, cujos resultados são aqui relatados
de forma concisa.
No planalto do sul do Mato Grosso do Sul, pode-se citar o sítio Maracaju 1 (PACHECO
& MARTINS, 2009a, 2009b), localizado a cerca de 10 km do eixo da área de estudo,
como uma evidência relevante desta região. Trata-se de um abrigo sob rocha, amplamente
favorável à ocupação humana, com inscrições rupestres e pelo menos dois períodos de
ocupação: o primeiro por caçadores-coletores que produziram ferramentas com blocos de
arenito silicificado, em ocupações breves, mas recorrentes; e o segundo período foi de
ocupações esporádicas de grupos horticultores, que deixaram no local suas vasilhas de
cerâmica, com características das cerâmicas atribuídas a grupos Guarani. Nessa região,
as evidências sugerem ocupações de alta mobilidade, com pequenos grupos
perambulando pela paisagem, ocupando e reocupando locais favoráveis, com abrigo e
acesso a água, por exemplo.
Na bacia do rio Paraná, a pesquisa identificou uma grande quantidade de sítios
arqueológicos, que remetem a milhares de anos da presença humana. Dentre as
populações que ocuparam as matas na bacia do Paraná, a que deixou mais evidências foi
a dos grupos ceramistas Guarani, que ocuparam os terraços elevados nas margens, mas
fizeram também dos rios sua via de locomoção (KASHIMOTO e MARTINS, 2000;
MARTINS, KASHIMOTO e TATUMI, 2000; SCHMITZ, s;d). A região foi disputada
desde o princípio da ocupação da América por espanhóis e portugueses, e em meados dos
anos 1500 já havia povoações nas margens do rio, como Ontiveros e a Ciudad Real del
Guairá (PARELLADA, 2013).
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No território paranaense há manifestações arqueológicas de diversas populações. Há
sítios que indicam a presença de grupos de caçadores-coletores a partir de 10.000 anos
antes do presente. A partir dos 4.000 anos antes do presente, começam a aparecer registros
de grupos horticultores e produtores de cerâmicas, denominadas pelos arqueólogos como
Tradição Itararé-Taquara, e a partir dos 2.000 anos antes do presente, os grupos
ceramistas Guarani alcançam o território paranaense em sua expansão (PARELLADA,
2013).
Diversas outras “culturas arqueológicas” estão representadas na área de estudo. Sítios
arqueológicos com gravuras rupestres foram registrados em Toledo e no baixo rio Iguaçu,
tendo sido obtida uma data de 9.040 anos antes do presente para algumas destas
manifestações (PARELLADA, 2006). No extenso trecho ocupado pelos planaltos dos
campos gerais, até o planalto de Curitiba, são encontrados testemunhos arqueológicos
tanto de grupos caçadores-coletores, quanto de grupos horticultores, produtores de
cerâmicas, em particular aqueles identificados como antepassados dos grupos falantes de
língua Jê, como os Kaingang e Xoklengs, que escavaram suas edificações em encostas
suaves, fizeram aterros, montículos, estruturas anelares de diâmetros diversos (SOUZA e
MERENCIO, 2013). No litoral do Paraná, há que se destacar a grande quantidade de sítios
conhecidos, principalmente os sambaquis. Há pelo menos 269 sítios deste tipo no litoral
paranaense e as datações conhecidas apontam para uma ocupação de milhares de anos,
com datas que podem chegar aos 6500 anos antes do presente (PARELLADA e
GOTTARDI NETO, 1993).
Em suma, o território atravessado pelo empreendimento compreende uma diversidade de
paisagens, onde diferentes experiências humanas tiveram lugar e deixaram testemunhos
de sua presença. O Mapa 5-12 exibe a localização das ocorrências e sítios arqueológicos
identificados ao longo do traçado.
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5.3.5.4.3.2 Atividades em Campo
Para cobrir esta extensa área, foram preestabelecidos 646 pontos de observação (PO),
distribuídos a distâncias mais ou menos regulares entre si, de aproximadamente 2 km.
Estes pontos e seu entorno foram vistoriados a pé, sempre por uma dupla de
pesquisadores, e quando não foi possível acessar o ponto preestabelecido, efetuou-se o
registro no local a partir do qual o acesso tornou-se inviável. Diante disso, 78% dos PO
foram registrados na ADA, 21% na AID e 1% na AII.
Em cada ponto de observação, foram registrados atributos da paisagem relativos às
possibilidades de existência de registro arqueológico, bem como das possibilidades de
detecção de registro arqueológico eventualmente existente. Quando houve identificação
de testemunhos arqueológicos, a posição deles foi registrada com GPS de navegação, e
uma amostra de artefatos foi coletada para análise e caracterização em laboratório.
O resultado obtido em campo foi o registro de 15 Áreas de Ocorrência Arqueológica,
sendo uma delas apresentada para registro enquanto sítio arqueológico, denominado
Indaié, localizado no município de Cascavel.
Os testemunhos identificados são principalmente, instrumentos produzidos pela
modificação de rochas, como argilito e arenito silicificado, quartzito, quartzo leitoso e
silexito, majoritariamente sobre lascas, mas também lâminas de machado polidas, sobre
seixos, foram identificadas in situ e de posse de moradores locais (Foto 5-118 e Foto
5-119).

CI 5477

569

Foto 5-118: OC003. Vista da Lateral Esquerda de Artefato Plano Convexo. O
Gume Exibe Retiradas de Façonnage Apenas

Fonte: Lilia Guedes, 10/03/2021.

Foto 5-119: OC009. Lâmina de Machado Polida, sobre Seixo

Fonte: Lilia Guedes, 12/03/2021.

No sítio arqueológico Indaié, além dos vestígios líticos, destacam-se os fragmentos
cerâmicos, dentre os quais há bordas e paredes alisadas e com decorações plásticas que
se assemelham às cerâmicas produzidas por grupos ceramistas falantes de língua Tupiguarani (Foto 5-120).
O levantamento em fontes secundárias observou como recorte espacial um raio de 50 km
de distância a partir do eixo central da área de estudo, e neste território foi possível
levantar em fontes oficiais e bibliográficas, 589 pontos georreferenciados de sítios
arqueológicos.
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Foto 5-120: OC002 – Sítio Indaié. Detalhe da Decoração Externa do Fragmento
Cerâmico. UTM 22J 249754 7245239

Fonte: Lilia Guedes, 10/03/2021.

Estes pontos foram sobrepostos a dados ambientais obtidos no Banco de dados de
Informações Ambientais (Bdia) do IBGE, para que se pudesse avaliar a correlação entre
os dados ambientais e a existência de sítios arqueológicos. Dentre os atributos destes
bancos de dados, foram selecionados como critério de análise a forma do terreno e o
relevo, obtidos nos dados geomorfológicos e pedológicos do Bdia/Ibge. Identificou-se,
dessa forma, quais eram as formas do terreno e as classes de relevo nos locais de sítios
georreferenciados.
Utilizando os dados obtidos em fontes secundárias mais os dados obtidos no levantamento
de campo, o estudo fez uso de técnica denominada Processo Analítico Hierárquico (no
original Analytic Hierarchy Process ou AHP) (SAATY, 1977, 1994, 2008), fazendo
comparações par a par e com isso estabelecer uma escala de prioridades para as
combinações de forma de terreno/relevo em termos de possibilidades para existência e
detecção de registro arqueológico. Por fim, em ambiente SIG, produziu-se um mapa de
potencial arqueológico, dividindo a AID em polígonos, classificados conforme as classes
descritas na Tabela 5-212.
Tabela 5-212: Potencial Arqueológico Atribuído a cada Compartimento Ambiental
Definição

Potencial Arqueológico

Faixa de 500m de distância de qualquer corpo hídrico

muito alto

Planície-terraço ondulado
Topo convexo suave ondulado e ondulado
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Definição

Potencial Arqueológico

Planície ondulado e forte ondulado
Planície-terraço plano
Planície plano e suave ondulado
Topo convexo plano e suave ondulado
Planície plano
Pediplano suave ondulado
Topo convexo suave ondulado e plano
Terraço suave ondulado
Topo convexo plano
Topo tabular suave ondulado
Topo convexo ondulado e suave ondulado
Topo aguçado plano
Terraço plano
Topo convexo suave ondulado
Plano coluvial plano
Topo convexo ondulado
Topo tabular plano e suave ondulado
Topo aguçado ondulado e forte ondulado
Topo aguçado ondulado
Topo convexo forte ondulado
Topo aguçado forte ondulado
Topo aguçado suave ondulado e ondulado
Topo convexo forte ondulado e ondulado
Topo aguçado ondulado e suave ondulado

médio

Topo convexo ondulado e forte ondulado
Plano coluvial ondulado e forte ondulado
Terraço forte ondulado e ondulado
Topo aguçado suave ondulado
Plano de gênese indiferenciada ondulado e forte
ondulado
Pediplano ondulado e suave ondulado
Topo aguçado montanhoso e escarpado
Topo aguçado forte ondulado e montanhoso
Topo convexo forte ondulado e montanhoso

baixo

Topo aguçado montanhoso e forte ondulado
Fonte: Elaborado pela Fipe.
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Esta classificação, quando atribuída à ADA do empreendimento, resultou em um mapa
de potencial arqueológico. Em termos da extensão de área ocupada por cada classe, em
valores absolutos e percentuais, o potencial arqueológico da ADA é descrito na Tabela
5-213.
Tabela 5-213: Porcentagem de Área Ocupada na ADA, por Cada Classe de
Potencial Arqueológico
Potencial

Área (m²)

%

muito alto

1.291.259.282,56

48%

alto

1.076.281.223,22

40%

médio

230.512.406,03

9%

baixo

98.941.535,16

4%

Total

5.3.5.4.4

2.696.994.446,97
Fonte: Elaborado pela Fipe.

100%

Estudos Paisagísticos: Bens Protegidos no Estado do Paraná

O empreendimento em estudo atravessa todo o estado do Paraná e, em virtude disso,
atravessa diferentes paisagens. Por tratar-se de um empreendimento de grande extensão,
utilizar-se-á o recorte territorial do município para descrever as relações espaciais entre
as Áreas Diretamente Afetada e de Influência Direta do empreendimento e bens materiais
tombados ou cadastrados enquanto Patrimônio Ferroviário e/ou sítios arqueológicos,
assim como elementos da paisagem natural classificados enquanto patrimônio cultural,
particularmente a Mata Atlântica junto à Serra do Mar.
Em Paranaguá, foram identificados junto aos dados do Geoserver/Iphan6 e no site da
Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Estado do Paraná7, 37 bens
acautelados, dentre o conjunto de municípios em estudo. Nenhum deles está inserido na
Área de Influência Direta. Paranaguá conta ainda com um Conjunto Urbano Tombado

6
7

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/geoserver/web/ Acesso em: 19/08/2021
Disponível em: patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/municipio.php Acesso em: 19/08/2021
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pelo Iphan, no centro histórico do município, e uma grande quantidade de sítios
arqueológicos.
No entanto, o ponto onde inicia o traçado do empreendimento é possível observar uma
concentração de bens materiais, na localidade de Alexandra. Dentre os não arqueológicos,
a Estação Ferroviária de Alexandra, mais distante, está a aproximadamente 590 metros a
norte dos limites da AID; a Casa do Agente está a aproximadamente 440 metros, e a Casa
do Guarda Chaves a aproximadamente 420 metros a norte dos limites da AID. A estas
distâncias, pode-se somar 1000 metros e tem-se a distância destes bens ao eixo da Área
Diretamente Afetada. Dentre os sítios arqueológicos, dois aparecem inseridos nos limites
a norte da AID.
Em suma, no que diz respeito aos bens culturais, não se observa situação em que a Nova
Ferroeste implique em uma alteração da ambiência destes bens. A área está distante do
centro histórico de Paranaguá, de modo que não há qualquer tipo de interferência. Com
relação aos bens culturais localizados em Alexandra, o empreendimento em comento será
incorporado à malha ferroviária já existente, diretamente relacionada aos referidos bens
materiais, todos eles componentes do Patrimônio Cultural Ferroviário (Tabela 5-214).
Conforme avança ao oeste, para a divisa com o município de Morretes, o traçado do
empreendimento sobe a serra e encontra a Reserva Biológica da Mata Atlântica em sua
porção na Serra do Mar paranaense.
Tabela 5-214: Bens Materiais Acautelados em Paranaguá
Nome do bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Antiga Alfândega de Paranaguá

Edificação

Estadual

Bem tombado

Casa Elfrida Lobo
Casa onde moraram Brasílio Itiberê
e Monsenhor Celso
Casa sita à Praça Monsenhor Celso,
106
Cemitério Municipal - Jazigo da
Família Correia
Igreja Nossa Senhora do Santíssimo
(Matriz de Paranaguá)
Ilha do Mel
Instituto de Educação Dr. Caetano
Munhoz da Rocha

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Paisagem Natural

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado
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Nome do bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Prédio da Prefeitura Municipal Antigo Palácio Visconde de Nácar
Casa do Agente

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

Casa do Guarda Chaves

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

Casa térrea à Cons Sinimbu, 140

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Casa térrea à R Cons Sinimbu, 87

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Casa térrea à rua Cons Sinimbu, 75
Casa térrea à Rua Cons. Sinimbu
247
Casa Térrea à Rua Conselheiro
Sinimbu, 210
Casa térrea à Rua da Praia 16
Casa térrea à Rua General Carneiro
250
Casa Térrea à Rua XV de
Novembro 145
Casa térrea à Rua XV de
Novembro, 523
Casa térrea de esquina R Prof Cleto,
216
Casa térrea em estilo neogótico

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Conjunto urbano

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Palácio Visconde de Nácar

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Ruína à Rua XV de Novembro, 239
Sobrado comercial à R João
Estevão, 586
Sobrado rua Faria Sobrinho 774

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Antigo Colégio dos Jesuítas

Edificação

Federal/Estadual

Bem tombado

Estação Ferroviária de Alexandra

Edificação

Federal/Estadual

Patrimônio Ferroviário

Estação Ferroviária de Paranaguá

Edificação

Federal/Estadual

Patrimônio Ferroviário

Fonte Velha
Fortaleza Nossa Senhora dos
Prazeres
Igreja da Ordem Terceira de São
Francisco das Chagas
Igreja de São Benedito

Edificação

Federal/Estadual Conjunto urbano tombado

Edificação

Federal/Estadual

Bem tombado

Edificação e acervo Federal/Estadual

Bem tombado

Edificação e acervo Federal/Estadual
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Bem tombado

Casa térrea Rua Cons Sinimbu 215
Conjunto Urbano e Paisagístico da
cidade de Paranaguá
Edificação Térrea comercial à Rua
XV de Novembro 526
Palácio Mathias Böhn
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Em Morretes, foram identificados nas mesmas bases de dados um total de 50 bens
materiais, a maioria relacionados ao patrimônio ferroviário, em área bastante distante, a
norte da Área de Influência Direta da Nova Ferroeste. Desta forma, não se vislumbra para
o trecho deste município, qualquer tipo de impacto relacionado à alteração da paisagem
associada aos bens acautelados existentes. É no território de Morretes em que o traçado
do empreendimento cruza a maior parte da área de Mata Atlântica, ainda subindo a Serra
do Mar paranaense (Tabela 5-215).
Tabela 5-215: Bens Materiais Acautelados em Morretes
Nome do bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de
Influência

Residência em Alvenaria
- Porto de Cima
(Pousada Dona Siroba)

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Área de terreno com
13635 m² - Estação
Morretes
Área de terreno com
2578 m² - Estação
Morretes
Área de terreno com 495
m² - Estação Morretes
Armazém da Estação de
Morretes
Casa da Ponte São João
Casa do Agente - Eng.
Lange
Casa do Agente Marumbi
Casa do Agente Morretes
Casa do Guarda-chave Marumbi
Casa do Guarda-Chave Marumbi
Casa do Guarda-tunel Marumbi
Casa do Mestre de Linha
- Morretes
Casa do Telegrafista Marumbi
Casa dupla para
funcionários 1
Casa dupla para
funcionários 2
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Nome do bem
Casa dupla para
funcionários 3
Casa junto à Ponte do
Itupava
Estação Engenheiro
Lange
Estação Ferroviária de
Morretes
Estação Ferroviária
Marumbi
Estação Ferroviária Porto
de Cima
Estação Ferroviária Véu
de Noiva
Ponte do Rio
Nhundiaquara
Ponte Rio Ipiranga
Ponte Rio São João km
62+559,40
Santuário Nossa Senhora
do Cadeado
Túnel n 1
Túnel n 10
Túnel n 11
Túnel n 12
Túnel n 2
Túnel n 3
Túnel n 4
Túnel n 5
Túnel n 6
Túnel n 7
Túnel n 8
Túnel n 9
Turma 10 - casa com 4
moradias - Marumbi
Turma 10 - casa do
Feitor - Marumbi
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Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de
Influência

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Edificação
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
Obras de
Engenharia
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Nome do bem
Viaduto 2 vãos
Viaduto 2 vãos 16m
Viaduto 3 Pontes
Viaduto Conselheiro
Sinimbú
Viaduto Presidente
Carvalho
Viaduto Taquaral
Casa Rocha Pombo
Igreja de São Benedito
Igreja de São Sebastião
de Porto de Cima

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de
Influência

Obras de
Federal
Patrimônio Ferroviário
Engenharia
Obras de
Federal
Patrimônio Ferroviário
Engenharia
Obras de
Federal
Patrimônio Ferroviário
Engenharia
Obras de
Federal
Patrimônio Ferroviário
Engenharia
Obras de
Federal
Patrimônio Ferroviário
Engenharia
Obras de
Federal
Patrimônio Ferroviário
Engenharia
Bem arqueológico/Bem
Edificação/Sítio
Federal/Estadual
tombado
Arqueológico
Edificação/Sítio
Bem arqueológico/Bem
Federal/Estadual
Arqueológico
tombado
Edificação/Sítio
Bem arqueológico/Bem
Federal/Estadual
Arqueológico
tombado
Fonte: Elaborado pela Fipe.

AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII
AII

Em São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Contenda, não há bens
materiais acautelados para além dos sítios arqueológicos, tratados em capítulo à parte.
Em Araucária, há um bem tombado na esfera estadual, conforme a Tabela 5-216, além de
um bem cujo processo de tombamento junto ao Iphan encontra-se em instrução, e,
portanto, ainda sem acautelamento legal: a Coudelaria de Tindiquera. Ambos estão
localizados na zona urbana do município, a mais de uma dezena de quilômetros da AID
do empreendimento.
Tabela 5-216: Bens Materiais Acautelados em Araucária
Nome do bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de Influência

Casa do Cavalo Baio

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Fonte: Elaborado pela Fipe.

O empreendimento atravessa um pequeno trecho no extremo nordeste do território do
município de Lapa. Neste município, os bens tombados estão localizados a pelo menos
15 km ao sul da AID do empreendimento, de modo que não se observam impactos
paisagísticos da implantação do empreendimento a estes bens (Tabela 5-217).
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Tabela 5-217: Bens materiais acautelados em Lapa
Nome do bem

categoria

Esfera

Acautelamento

Casa na Praça Coronel Lacerda

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Edificação

Estadual

Bem tombado

Casa à Rua Francisco Cunha

Edificação

Federal

Bem tombado

Casa de Câmara e Cadeia

Edificação

Federal

Bem tombado

Casa do Coronel Joaquim Lacerda

Edificação

Federal

Bem tombado

Edificação denominada Armazém

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

Estação Ferroviária de Lavrinha

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

Hospital Hypólito e Amélia Alves
de Araújo

Edificação

Federal

Conjunto urbano tombado

Igreja Matriz da Lapa

Edificação e acervo

Federal

Bem tombado

Estação Ferroviária de Lapa

Edificação

Federal/Estadual

Patrimônio Ferroviário

Teatro São João

Edificação

Federal/Estadual

Bem tombado

Igreja Santo Antônio - Matriz da
Lapa
Imóvel sito à Rua Barão do Rio
Branco com Rua Barão dos Campos
Gerais
Imóvel sito à Rua Embaixador
Hipólito Alves de Araújo, esquina
com Rua Barão do Rio Branco
Mural em mosaico - Monumento ao
Tropeiro

Fonte: Elaborado pela Fipe.

No município de Balsa Nova a situação é semelhante (Tabela 5-218), uma vez que o
empreendimento atravessa uma pequena porção do território, desta vez no extremo
sudoeste da poligonal que delimita o município. Neste município há um bem tombado na
esfera federal e estadual, localizado a mais de 4 km de distância, ao norte da AID, e dois
bens tombados na esfera estadual. Um deles compreende um afloramento fossilífero
localizado no extremo oposto do território do município; o outro compreende uma ponte
sobre o rio dos Papagaios, na divisa entre os territórios de Balsa Nova e Palmeira.
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Tabela 5-218: Bens Materiais Tombados em Balsa Nova
Nome do bem
Iconofósseis Devonianos de
São Luiz do Purunã
Ponte do Rio dos Papagaios
Igreja de N.S. da Conceição
ou Capela de Tamanduá

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de
Influência

Sítio Paleontológico

Estadual

Bem tombado

AII

Obras de Engenharia

Estadual

Bem tombado

AII

Edificação

Federal/Estadual

Bem tombado

AII

Fonte: Elaborado pela Fipe.

Em Palmeira, município de grande extensão territorial, consta a existência de 7 bens
tombados na esfera estadual, todos localizados a grandes distâncias da ADA e AID do
empreendimento, sem que se observe qualquer interferência na paisagem onde estão
inseridos esses bens.
Tabela 5-219: Bens Materiais Tombados em Palmeira
Nome do bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de
Influência

Arquibancada de madeira do
Estádio do Ypiranga Footbal
Club

Obras de Engenharia

Estadual

Bem tombado

AII

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Capela Nossa Senhora das
Pedras
Casa Sede da Antiga Fazenda
Cancela
Ponte do rio dos Papagaios
Prédio da Antiga Coletoria
Sítio Geológico - Esteiras
glaciais de Witmarsum
Solar Conselheiro Jesuíno
Marcondes

Obras de Engenharia

Estadual

Bem tombado

AII

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Sítio Geológico

Estadual

Bem tombado

AII

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Fonte: Elaborado pela Fipe.

No município de São João do Triunfo, foi identificado um único bem tombado, na esfera
estadual (Tabela 5-220), localizado na zona urbana do município, a mais de 14 km ao sul
da AID da Nova Ferroeste, que cruza o território do município em seu extremo norte.
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Tabela 5-220: Bens Materiais Acautelados em São João do Triunfo
Nome do Bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de
Influência

Antiga Sede da Prefeitura de São
João do Triunfo

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Fonte: Elaborado pela Fipe.

Em Fernandes Pinheiro, não foram identificados bens materiais acautelados, e em Irati,
apenas um bem foi identificado (Tabela 5-221), em área uma dezena de quilômetros
distante da poligonal do empreendimento.
Tabela 5-221: Bens Materiais Acautelados em Irati
Nome do bem
Casa Sede da Fazenda Florestal

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de Influência

Edificação
Estadual
Bem tombado
Fonte: Elaborado pela Fipe.

AII

No município seguinte, de Inácio Martins, há 16 bens materiais acautelados enquanto
Patrimônio Ferroviário. Estes bens estão localizados a cerca de 2 km ao Sul da Área
Diretamente Afetada (Tabela 5-222).
Tabela 5-222: Bens Materiais Acautelados em Inácio Martins
Nome do bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de
Influência

Área de terreno com 10.050 m²

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Área de terreno com 13635 m²

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 03 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 04 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 05 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 06 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 07 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 08 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 09 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 10 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 11 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 12 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 13 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 14 em alvenaria

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Casa 15 em alvenaria
Estação Ferroviária de Inácio
Martins

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Edificação

Federal

Patrimônio Ferroviário

AII

Fonte: Elaborado pela Fipe.
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Em Guarapuava, apenas um bem tombado foi identificado, na esfera estadual,
correspondente à casa do Visconde de Guarapuava, localizada na zona urbana do
município, a cerca de 7 km ao sul da ADA, que contorna a cidade (Tabela 5-223).
Tabela 5-223: Bens Materiais Acautelados em Guarapuava
Nome do bem

categoria

Esfera

Acautelamento

Área de Influência

Casa do Visconde de Guarapuava

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Fonte: Elaborado pela Fipe.

Nos municípios de Candói, Goioxim, Cantagalo e Marquinho não foram identificados
bens materiais acautelados. Em Laranjeiras do Sul, o único bem identificado está
localizado na zona urbana do município, e, portanto, distante das áreas diretamente
afetada ou de influência direta do empreendimento (Tabela 5-224).
Tabela 5-224: Bens Materiais Acautelados em Laranjeiras do Sul
Nome do bem

Categoria

Esfera

Acautelamento

Área de Influência

Residência do Vice-governador
do Território do Iguaçu

Edificação

Estadual

Bem tombado

AII

Fonte: Elaborado pela Fipe.

Na porção oeste do Estado, foram poucos os bens tombados identificados. Nos
municípios de Nova Laranjeiras, Diamante do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Campo Bonito,
Catanduvas, Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste,
Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, Tupãssi,
Maripá, Nova Sana Rosa, Terra Roxa e Guaíra, não foram identificados bens materiais
(excetuando-se os arqueológicos).
Resta, portanto, um bem acautelado na esfera federal, localizado no município de Toledo.
Aqui também há uma grande distância entre a localização do bem acautelado, na zona
urbana do município, e as áreas de influência do empreendimento, no extremo norte do
território do município (Tabela 5-225).
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Tabela 5-225: Bens Culturais Acautelados em Toledo
Nome do bem
Fórum Wilson Balão

Categoria

Esfera

Acautelamento

Edificação
Estadual
Bem tombado
Fonte: Elaborado pela Fipe.

Área de Influência
AII

Ainda na porção oeste do empreendimento, mas desta vez no ramal Foz do Iguaçu Cascavel, há um trecho da ferrovia, no município de Céu Azul, que margeia uma mancha
de Mata Atlântica pertencente ao Parque Nacional Iguaçu. A área de mata restringe-se à
AID do empreendimento, e o traçado projetado acompanha os limites da área de
preservação.
Para ponderar o impacto na paisagem circundante, é preciso antes de tudo observar a
natureza do empreendimento. A Área Diretamente Afetada compreende uma faixa
aproximada de 80 metros de largura, área que abrange não apenas a ferrovia em si, mas
taludes de corte ou aterro eventualmente necessários à sua instalação. Essas alterações
são, em geral, mais necessárias quanto mais acidentado for o terreno, e, portanto, as áreas
montanhosas, tal como a Serra do Mar, estão mais sujeitas a transformações deste tipo.
Sem entrar no aspecto ecológico, que não está no escopo deste estudo, é preciso
considerar que a implantação da ferrovia neste trecho implicará em algum grau de
alteração, seja pela supressão da vegetação, seja por processos de terraplenagem que
venham a ser necessários à implantação da ferrovia.
Em cota positiva, ou seja, acima da superfície, a ferrovia em si alcança poucos centímetros
de altura, de forma que é pouco visível mesmo a curta distância. A operação do
empreendimento, por sua vez, torna-o mais perceptível na paisagem, não apenas
visualmente, uma vez que a passagem dos trens pode ser visível à distância, mas também
pela perspectiva auditiva, dado que o som das rodas sobre os trilhos, e dos apitos, costuma
tornar a ferrovia presente a muitos metros de distância.
Com relação aos bens culturais acautelados identificados ao longo do traçado, em nenhum
caso se vislumbram interferências na paisagem que possam descaracterizar a paisagem
onde os bens estão inseridos. No caso de conjuntos urbanos, como os de Paranaguá ou
Lapa, a ferrovia encontra-se muito distante, e ele pode se dizer dos demais bens materiais.
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Exceção a isso é o conjunto de bens localizados em Alexandra, Paranaguá, que se
encontra próximo da AID. Neste caso, como já foi observado, o empreendimento
ferroviário pode vir a tornar-se mais um elemento de uma paisagem que já é caracterizada
pelo uso ferroviário, de modo que será incorporado ao contexto que já caracteriza estes
bens. Em todos os demais municípios, parece seguro afirmar que a distância do
empreendimento em relação aos bens materiais é suficiente para que não haja qualquer
tipo de alteração da ambiência paisagística.
A espacialização dos bens culturais acautelados consta no Mapa 5-13.
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5.3.5.5 Comunidades Tradicionais
Além das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, a área expandida de estudos
socioeconômicos (AEE), que abrange 149 municípios a serem afetados de forma direta
ou influenciados de forma indireta pela Nova Ferroeste, abriga outras comunidades
tradicionais cujos costumes são protegidos de diversas formas.
Os municípios Lapa e São João do Triunfo, a serem diretamente atingidos pela Nova
Ferroeste, abrigam comunidades faxinais em seu território, porém, não passíveis de
afetação direta pela Nova Ferroeste, conforme os levantamentos empíricos realizados. As
comunidades faxinalenses se caracterizam culturalmente pela forma particular com que
utilizam e ocupam as terras em que se estabeleceram há várias gerações. Entre estas
características se destacam o criadouro comum de animais e a inexistência de cercas ou
outros elementos para delimitação de propriedades individuais. Várias dessas
comunidades, entretanto, apesar de haverem mantido em suas denominações o termo
“faxinal”, não se caracterizam, mais como tais, devido às mudanças em seus costumes. A
fim de garantir a preservação das práticas culturais naquelas comunidades onde elas se
conservam, o estado do Paraná emitiu o Decreto Estadual nº 3.446/97 para a proteção dos
“sistemas faxinais”. Conforme os parâmetros estabelecidos neste dispositivo, os faxinais
são sistemas de produção ainda mantidos por camponeses tradicionais, característicos da
região Centro-Sul do Paraná e que têm como traço marcante, o uso coletivo da terra para
produção animal e a conservação ambiental. Os faxinais, ainda em acordo aos critérios
referidos, se fundamentam: a) na produção animal coletiva, à solta, através dos criadouros
comunitários; b) na produção agrícola: policultura alimentar de subsistência para
consumo e comercialização; e c) extrativismo florestal de baixo impacto, como o manejo
de erva-mate, da araucária e de outras espécies nativas.
Ainda, de acordo com o Decreto Estadual nº 3.446/97, referido acima, os sistemas
faxinais, autodefinidos conforme o interesse de suas comunidades, poderão ser
reconhecidos mediante a transformação em Áreas Especiais de Uso Regulamentado
(Aresur), as quais abrangeriam porções territoriais caracterizadas pela existência de
sistemas faxinais, assim caracterizados pelas comunidades nas quais se inserem. Como
fim precípuo, esta legislação prevê, também, a criação de condições para a melhoria da
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qualidade de vida das pessoas residentes nestas comunidades, juntamente com a
manutenção do seu patrimônio cultural, de forma a conciliar as atividades
agrosilvopastoris com a conservação ambiental e a proteção ao pinheiro araucária.
Os faxinais, uma vez criados pela transformação em áreas especiais de uso
regulamentado, de que trata o decreto estadual referido acima, podem ser inscritos no
Cadastro Estadual de Unidades de Conservação. De acordo com o Instituto Terra e Água,
em 2021 se encontravam regulamentadas 27 comunidades em 14 municípios, conforme
mostra a Tabela 5-226.
Tabela 5-226: Quantidade de Comunidades Faxinais por Município
Município

Quantidade de Comunidades

Antônio Olinto

1

Boa Ventura de São Roque

1

Mallet

1

Pinhão

3

Ponta Grossa

1

Prudentópolis

7

Rebouças

5

Rio Azul

3

São João do Triunfo

1

São Mateus do Sul

1

Lapa

1

Turvo

1

Quitandinha

1

Total
27
Fonte: IAT, 2021. Elaborado pela Fipe.

A Figura 5-77 apresenta os municípios que abrigam faxinais regulamentados na forma do
conjunto legal referido acima, cujos territórios se constituem como “Áreas Especiais de
Uso Regulamentado (Aresur)”.
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Figura 5-77: Quantidade de Comunidades Faxinais Reconhecidas como Áreas de
Uso Regulamentado: ARESUR, no Estado do Paraná

Fonte: IAT, 2021. Elaborado pela Fipe.

As comunidades tradicionais de ilhéus do rio Paraná se distribuem por diversos
municípios às margens do rio Paraná, nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São
Paulo. A lei paranaense nº 17.425/2012 reconhece estes povos como comunidades
tradicionais, porém, a maioria dos seus membros desconhece este fato e, em razão disso,
têm acesso restrito a um conjunto de direitos legais. Apesar da manutenção dos seus
costumes tradicionais e da permanência de famílias de várias gerações nas ilhas e margens
do rio Paraná, os ilhéus, assim como os ribeirinhos enfrentam dificuldades diversas para
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a preservação do seu modo de vida e produção, pois o território por eles ocupado se
encontra em áreas de proteção permanente do rio Paraná e afluentes e no interior do
parque Nacional Ilha Grande, este último uma unidade de conservação de proteção
integral. Os municípios a serem diretamente afetados pela Nova Ferroeste que abrigam
ilhéus e ribeirinhos são Guaíra, no estado do Paraná e Mundo Novo, no estado do Mato
Grosso do Sul. Estas comunidades se encontram próximas do eixo projetado para a Nova
Ferroeste, em distâncias que variam de dois a 30 quilômetros.
Em Paranaguá são registradas comunidades caiçaras detentoras do “Fandango Caiçara”,
manifestação cultural registrada como bem imaterial salvaguardado junto ao patrimônio
nacional.
A lei estadual nº 17.425/2012-PR, para fins de composição do Conselho Estadual de
Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná (PICT/PR), reconhece
comunidades tradicionais os povos abrigados em sua base territorial, de maneira
permanente ou transitória, os que se reconhecem como Benzedeiras e Benzedores,
Ciganas e Ciganos, Cipozeiras e Cipozeiros, Comunidades de Terreiro: Religiões de
Matriz Africana, Faxinalenses, Ilhéus, Indígenas, Pescadores e Pescadoras Artesanais e
Ribeirinhos, Quilombolas.
Nenhuma das comunidades tradicionais referidas nesta seção se encontram em áreas a
serem afetadas de forma direta pela Nova Ferroeste, de acordo com os levantamentos
empíricos realizados. Entretanto, a localização de suas bases territoriais permanentes ou
transitórias demandam o trânsito por regiões a serem afetadas pelo empreendimento. A
situação destas comunidades é tratada, em cada município a ser diretamente atingido, na
seção 5.3.4.4 - Desapropriação: Características da ADA e seu Entorno, que trata das
populações na área a ser diretamente afetada e seu entorno, assim como das
desapropriações.
5.3.6

Discussões e Conclusões sobre o Diagnóstico de Socioeconômica

Nesta seção são discutidos os temas tratados no diagnóstico socioeconômico, à guisa de
conclusão, com vistas a subsidiar a identificação e a caracterização dos impactos
ambientais sobre o meio socioeconômico e a proposição de medidas mitigadoras e
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compensatórias. À luz das análises das dimensões populacional, econômica, territorial e
sociocultural são avaliados os problemas e conflitos socioambientais decorrentes da
implantação e operação do empreendimento. Além disso, os apontamentos apresentados
a seguir buscam fornecer suporte técnico às ações relacionadas aos eventos futuros, a
ocorrerem na fase da emissão da LI, quais sejam: o Diagnóstico Socioambiental
Participativo estruturante do Programa de Educação Ambiental.
5.3.6.1 Dinâmica Populacional
De acordo com o diagnóstico realizado, a Nova Ferroeste influenciará indiretamente uma
população de aproximadamente 8,5 milhões de habitantes, sendo 66,3% da população
paranaense e 31,9% da população do Mato Grosso do Sul. Esta população é residente em
149 municípios cujo território circunscreve, para os fins diagnósticos, a Área de Estudo
Expandida (AEE). A Área de Estudo (AE) compreende o território dos 49 municípios a
serem influenciados de forma direta por serem estes atravessados pelo empreendimento
ou abrigarem estruturas, tais como, terminais ferroviários. A população residente na AE
é de aproximadamente 2,4 milhões de habitantes, equivalente a 17,5% da população
paranaense e 14,8% da população do Mato Grosso do Sul. Estas informações se baseiam
na estimativa populacional do Ibge para 2020.
Na faixa marginal de 2 quilômetros, para cada lado do eixo da ferrovia, estimou-se uma
população de aproximadamente 135,9 mil habitantes residentes, em sua maior parte, em
“áreas urbanizadas de cidades ou vilas”, conforme a classificação de setor censitário
adotada para o Censo Ibge 2010. A maior parte da população residente em áreas
urbanizadas se estabelece nos municípios da região de Cascavel (55,8%) e Guarapuava
(20,8%). Nas zonas estritamente rurais, ou seja, onde não há qualquer tipo de
adensamento, residem 45,7% da população existente na faixa marginal de 2 quilômetros.
Estas informações foram levantadas tendo-se em conta os dados sociodemográficos
agregados por setor censitário e a malha setorial digital referentes ao Censo Ibge 2010.
Em razão dessa defasagem, aos dados obtidos foram aplicadas as taxas de crescimento
populacional, por município, estimadas pelo Ibge para o período 2010/2020.
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Nas áreas a serem diretamente afetadas, tanto pela faixa de domínio de 40 metros para
cada lado do eixo, como pelos terminais, cortes e aterros, estima-se a existência de 372
domicílios ocupados, sendo a maior parte deles (189) localizada na região de Cascavel.
Deve-se destacar a existência de 54 domicílios ocupados, na faixa de domínio, em área
urbanizada do município de Guaraniaçu. Este município já é atingido pela linha férrea da
Ferroeste, em operação, e os lotes urbanos de pequena dimensão, dos domicílios a serem
atingidos, são lindeiros à faixa de domínio deste empreendimento, faixa que mede cerca
de 30 metros nesta região.
De acordo com o planejamento realizado pelos empreendedores da Nova Ferroeste, os
municípios de Amambai, no Mato Grosso do Sul e Santa Terezinha de Itaipu, Guaíra,
Cascavel, Guarapuava, Porto Amazonas, São José dos Pinhais e Paranaguá, no estado do
Paraná, são elegíveis para a instalação de canteiros de obras. Desse modo, os centros
geográficos regionais intermediários de Dourados, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa
e Curitiba apresentam as melhores condições de oferta de mão de obra, insumos e serviços
sanitários em termos da estrutura assistencial e grau de complexidade.
As estimativas para contratação de mão de obra preveem o emprego de aproximadamente
30,4 mil trabalhadores a serem ocupados nas seguintes frentes de trabalho: Lote 1, Balsa
Nova-Porto de Paranaguá (10,2%); Lote 2, Guarapuava-Balsa Nova (16,9%); Lote 3,
Cascavel-Guarapuava (8,1%); Lote 4, (Guaíra-Cascavel (26,6%); Lote 5, MaracajuGuaíra (18,5%) e Lote 6, Cascavel-Foz do Iguaçu (19,6%).
Com base no cronograma de implantação do empreendimento, com duração total de 20
anos, prevê-se intensa mobilização de trabalhadores durante a Fase 1, quando serão
executados os lotes 1, 2 e 3, nos primeiros cinco anos. Desse modo, no primeiro e no
segundo ano do cronograma está prevista a utilização de até 3.015 trabalhadores, quando
estarão sendo executadas apenas as obras do lote 1, correspondente ao trecho entre Balsa
Nova e Paranaguá (Gráfico 5-128). A partir do terceiro ano, com o início das obras dos
lotes 2 e 3, referentes aos trechos entre Cascavel e Balsa Nova, prevê-se a mobilização de
aproximadamente 9,9 mil trabalhadores entre o terceiro e o quinto ano do cronograma
geral, quando se encerra a implantação dos lotes 1, 2 e 3, isto é, do trecho entre Cascavel
e Paranaguá (Gráfico 5-128).
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A partir do sexto ano, com o início das obras para a implantação dos lotes 4 e 5, referentes
aos trechos entre Maracaju e Cascavel, ocorrerá nova mobilização, ainda mais intensa, de
trabalhadores, com previsão de contratação de até 13,7 mil profissionais ao longo de 12
meses. Por fim, no sétimo e oitavo anos serão executadas apenas as obras referentes ao
trecho entre Maracaju e Guaíra, com previsão de contratação de até 5,6 mil trabalhadores
neste período.
Gráfico 5-128: Demandas por Mão de Obra para Implantação da Nova Ferroeste

Quantidade de trabalhadores
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Fonte: Consórcio TPF-SENER (2021).

A implantação do lote 6, referente ao trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu, tem previsão
de execução a partir do vigésimo ano do cronograma geral e duração de dois anos, com
demanda estimada de até 5,9 mil trabalhadores.
A geração de empregos em níveis elevados em diferentes regiões implica o enfrentamento
de problemas diversos relacionados ao entusiasmo e euforia pela expectativa sobre a
geração de empregos que apesentam o risco de superdimensionamento. Além disso, a
mobilização e desmobilização destes trabalhadores podem acarretar problemas
interferências no cotidiano das comunidades e do comércio local juntamente com o
aumento da pressão sobre equipamentos urbanos, em especial de saúde e educação. Para
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o tratamento destes impactos são propostas ações e medidas a serem planejadas e
executadas como escopo dos programas: 1) Mobilização e desmobilização de mão de
obra, 2) Monitoramento e controle de interferências em comunidades e 3) Interação e
comunicação social, os quais serão abordados em capítulo específico.
A escala de vulnerabilidade social demanda a avaliação das condições da vida social em
termos de três dimensões: 1) infraestrutura urbana, 2) capital humano e 3) renda e
trabalho. De acordo com a metodologia proposta pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) se traduz pela média dos
indicadores relativos a cada uma das três dimensões referidas.
Para a dimensão Estrutura Urbana toma-se a média ponderada de índices normalizados
construídos a partir dos indicadores que compõem esta dimensão: 1) Percentual da
população que vive em domicílios urbanos sem o serviço de coleta de lixo (peso: 0,300);
2) Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento
sanitário inadequados (peso: 0,300); e 3) Percentual de pessoas em domicílios vulneráveis
à pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de pessoas ocupadas,
vulneráveis e que retornam diariamente do trabalho (peso: 0,400).
A dimensão Capital Humano tem seu índice calculado a partir da média ponderada de
índices normalizados construídos a partir dos indicadores que compõem esta dimensão:
1) Mortalidade até um ano de idade (peso: 0,125); 2) Percentual de crianças de 0 a 5 anos
que não frequenta a escola (peso: 0,125); 3) Percentual de crianças de 6 a 14 anos que
não frequenta a escola (peso: 0,125) ; 4) Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade
que tiveram filhos (peso: 0,125); 5) Percentual de mães chefes de família, sem
fundamental completo e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade, no total de
mães chefes de família (peso: 0,125); 6) Taxa de analfabetismo da população de 15 anos
ou mais de idade (peso: 0,125); 7) Percentual de crianças que vivem em domicílios em
que nenhum dos moradores tem o ensino fundamental completo (peso: 0,125); e 8)
Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis
à pobreza, na população total dessa faixa etária (peso: 0,125).
E, para a dimensão Renda e Trabalho se calcula o índice a partir da média ponderada de
índices normalizados construídos a partir dos indicadores que compõem esta dimensão:
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1) Proporção de vulneráveis à pobreza (peso: 0,200); 2) Taxa de desocupação da
população de 18 anos ou mais de idade (peso: 0,200); 3) Percentual de pessoas de 18 anos
ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal (peso: 0,200); 4) Percentual
de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos (peso: 0,200); e
5) Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade (peso: 0,200).
Com base na metodologia proposta para avaliação da vulnerabilidade social e no ranking
do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) dos municípios brasileiros, verificou-se apenas
dois municípios em situação de “Vulnerabilidade Muito Alta”, porém localizados fora da
Área de Estudo Expandida (AEE): são os municípios de Japorã e Tucuru, ambos no estado
do Mato Grosso do Sul. Na condição de municípios com “Vulnerabilidade Alta”, na área
de estudo (AE), estão os municípios de Caarapó e Itaporã, na região de Dourados e,
também, os municípios de Goioxim e Inácio Martins, estes na região de Guarapuava e
Ponta Grossa, respectivamente.
Na área a ser diretamente afetada foram registradas aproximadamente cinco famílias em
áreas rurais e urbanas de Guaraniaçu e Goioxim cujo modo de vida configura situação de
risco à luz dos critérios dos critérios adotados para a avaliação da vulnerabilidade social.
Trata-se, porém, em todas as situações, de ocupações irregulares da faixa de domínio da
ferrovia em operação nestes municípios, ou de áreas que lhe são lindeiras. O município
de Guaraniaçu registrou “Vulnerabilidade Social Média” juntamente com 12 municípios
das regiões de Curitiba, Guarapuava e Dourados. Os municípios da região geográfica
intermediária de Cascavel apresentam, sem exceção vulnerabilidade social baixa ou
muito baixa. Na condição de “Vulnerabilidade Social Muito Baixa”, em toda a Área de
Estudo (AE), se encontram apenas os municípios de Toledo, Céu Azul, Medianeira e
Maripá, pertencentes exclusivamente à região de Cascavel.
Os grupos sociais prioritários para ações educativas são os moradores e produtores rurais
remanescentes nas áreas lindeiras à faixa de domínio da Nova Ferroeste. Conforme a
análise referente às desapropriações constatou-se uma quantidade expressiva de atingidos
que sofrerão interferências pela construção da ferrovia sobre as suas moradias e áreas de
produção permanecendo, contudo, nas áreas remanescentes não atingidas tornando-se,
desse modo, vizinhos permanentes do empreendimento em sua fase de operação.
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Também se inclui como prioritários, os grupos de trabalhadores a desempenharem
funções diversas em todas as frentes de trabalho durante a instalação diante das demandas
relativas à conservação da natureza, interferências no cotidiano de comunidades locais e
da mobilização e desmobilização de mão de obra.
A interação com os atingidos de forma direta e sua vizinhança com vistas ao
aprofundamento do conhecimento sobre os seus problemas demanda o planejamento e
execução de Diagnóstico Social Participativo (DSP). Para a execução destas ações
recomenda-se o mapeamento prévio dos grupos de atingidos de acordo com o local de
suas moradias, locais de trabalho e áreas de produção. Devido ao elevado número de
municípios a serem atingidos e ao caráter linear do empreendimento, com mais de 1,2 mil
quilômetros, é recomendável reunir informações prévias sobre os locais com maior
densidade de edificações atingidas, de maneira a prover reuniões públicas em pequenas
comunidades, isto é, fora das sedes municipais. Também, é relevante levantar
informações sobre municípios com pequeno número de atingidos, em alguns casos sem
edificações a serem afetadas, o que ocorre devido à extensão limitada do empreendimento
a atingir o território de algumas municipalidades. Diante desta situação, os atingidos em
municípios menos impactados poderão frequentar eventos, associados ao Diagnóstico
Social Participativo (DSP), nas sedes ou em comunidades próximas dos municípios
vizinhos. Entre os objetivos específicos do DSP deverão ser contempladas ações para
coleta de demandas individuais e coletivas, com seu encaminhamento para solução e
retorno às partes interessadas. Além disso, o DSP deverá agregar ações para a avaliação
dos resultados das ações empreendidas em seu escopo, o que demandará observação e
interação continuada dos processos em curso no âmbito do tratamento das interferências
a se produzirem.
5.3.6.2 Dinâmica Econômica
O Produto Interno Bruto dos municípios da Área de Estudo Expandida (AEE) somou
348,5 bilhões de reais em 2018, sendo a região geográfica intermediária de Curitiba
responsável por 51% deste valor. A produção deste conjunto de municípios corresponde
a 63,7% do total gerado pelos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. O setor de serviços
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adiciona o maior valor (50,5%) à produção deste conjunto de municípios. O setor de
serviços representa 59,2% da produção dos municípios da região geográfica intermediária
de Curitiba enquanto a atividade industrial adiciona 25,5%. A maior contribuição do setor
industrial (31,8%), em termos proporcionais às contribuições das demais atividades por
região, ocorre na região geográfica intermediária de Ponta Grossa. O setor primário é
especialmente relevante na região geográfica intermediária de Dourados, onde representa
26,8% da produção regional seguido pela região de Guarapuava onde a atividade
agropecuária adiciona 18,8% ao valor do produto regional.
A instalação e operação da Nova Ferroeste representa incremento relativo nas
oportunidades de negócios, geração de empregos e nas receitas públicas. Entretanto, tais
benefícios serão distribuídos de maneira diversa devido à linearidade e complexidade do
empreendimento. Para tratar destas questões, propõe-se a adoção de medidas a serem
planejadas e executadas como escopo dos programas 1) Interação e comunicação social
e 2) Mobilização e desmobilização de mão de obra, os quais serão abordados em capítulo
específico.
Em relação ao turismo, o diagnóstico socioeconômico avaliou a intensidade destas
atividades levando-se em consideração o número de estabelecimentos e de empregos
neste setor para os municípios das áreas de estudo. Neste sentido, a região de Dourados
revelou com menor intensidade que as demais, não obstante a relevância do turismo para
o restante do estado do Mato Grosso do Sul. Os atrativos turísticos de maior relevância
se encontram na região intermediária de Curitiba, especialmente nos municípios de
Paranaguá e Morretes com destaque para a Serra do Mar e o complexo estuarino. Na
região de Cascavel se destacam as Cataratas do Rio Iguaçu e o Parque Nacional do Iguaçu
juntamente com a Usina Hidrelétrica de Itaipu, atrativos estes localizados no município
de Foz do Iguaçu, não atingido diretamente pela Nova Ferroeste. Em Guaíra, ainda região
de Cascavel, se encontra o rio Paraná e o conjunto de suas ilhas além do atrativo da cidade
paraguaia de Salto del Guairá onde se desenvolve intensa atividade do turismo de
compras.
Em relação à alteração da paisagem a ser afetada pela Nova Ferroeste, e seus impactos à
atividade turística, deve-se considerar os efeitos das intervenções durante a instalação do
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empreendimento, especialmente a construção da ponte sobre o rio Paraná e das obras- dearte ao longo do empreendimento, com destaque para o trecho da Serra do Mar, no
município de Morretes. A região da localidade Colônia Mergulhão, na zona rural de São
José dos Pinhais, se encontra o atrativo turístico “Caminho do Vinho” a ser diretamente
afetado juntamente com a Colônia Murici, este também um destino de turistas. Em Nova
Laranjeiras, a terra indígena Rio das Cobras, abrigo de famílias das etnias kaigang e
guarani é atrativo turístico regional. O artesanato produzido por estas comunidades é
difundido nacional e internacionalmente, porém a circulação destes bens culturais é
dificultada pela falta de estrutura e fomento à produção. Vendido nas ruas e praças das
grandes cidades, especialmente Curitiba, sobretudo por mulheres e meninas da etnia
kaigang, estas peças de artesanato, tais como, cestos, adereços e ornamentos, alcançam
baixa valoração. Mas grave é a comercialização destes produtos às margens das rodovias
próximas à terra indígena Rio das Cobras o que expõe mulheres e crianças à situação de
riscos diversos. Para tratamento destes problemas propõe-se um programa específico
orientado para o fomento ao turismo e promoção das culturas dos povos tradicionais.
Durante a operação, apesar dos efeitos adversos à conservação dos ambientes naturais,
deve-se considerar que, devido às suas características, as alterações na paisagem a serem
introduzidas pelas obras de arte especial (pontes, viadutos e túneis de elevada altitude e
extensão em locais de alta declividade ou rios de larga extensão) constituem-se, elas
próprias, em atrativos turísticos de alta relevância. Deve-se acrescentar, por fim, que a
histórica ferrovia Curitiba/Paranaguá, inaugurada em 1885, representa um dos mais
importantes atrativos turísticos do Paraná e do Brasil sofrendo, todavia, elevado impacto
pelas demandas do transporte ferroviário de cargas relacionadas ao porto de Paranaguá.
Com a operação futura da Nova Ferroeste, aquele empreendimento turístico oferecerá
maior disponibilidade para o incremento de seus recursos.
5.3.6.3 Dinâmica Territorial
Em relação à dinâmica territorial, o diagnóstico avaliou aspectos do zoneamento, da
mobilidade, do uso e ocupação do solo e das áreas e benfeitorias a serem desapropriadas.
O entorno das cidades de Curitiba e Guarapuava são os mais afetados em termos de áreas
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com aptidão para a expansão urbana. Na região de Curitiba, o diagnóstico possibilitou
avaliar a expansão urbana que tem como vetor os eixos das rodovias federais BR-476,
BR-116 e BR-376, respectivamente nos municípios de Araucária, Fazenda Rio Grande e
São José dos Pinhais. Todas estas vias estruturais, de elevada importância para as ligações
rodoviárias nacionais norte-sul e leste-oeste serão atravessadas pela Nova Ferroeste. A
afetação sobre áreas de expansão urbana ocorre em diversos municípios e em todas as
regiões a serem atingidas pela Nova Ferroeste. Estas intervenções geram preocupações
aos gestores municipais, e a outros agentes locais, o que obriga à adoção de medidas
orientadas ao tratamento destas questões. Desse modo, recomenda-se o planejamento e a
execução dos programas para 1) Controle e monitoramento dos impactos decorrentes da
restrição à expansão urbana, 2) Gestão de projetos colocalizados, 3) Revitalização
Urbanística nos bairros da zona de interesse portuário; e 4) Interação e comunicação
social, os quais serão abordados em capítulo específico.
Quanto à mobilidade, foram mapeadas e caracterizadas as vias a serem interseccionadas
pela Nova Ferroeste ao longo de todo o seu traçado. Como resultado obteve-se o número
de 709 locais de interseções sendo a maioria deles (623) em estradas municipais. Além
destas, verificou-se 18 interseções em rodovias federais, 33 em rodovias estaduais e 16
em vias urbanas. Para o tratamento destas alterações recomenda-se a adoção das medidas
a serem planejadas no escopo do Programa de Sinalização e Monitoramento das
Interseções com o Sistema Viário. Avaliou-se que a operação da Nova Ferroeste
implicará, por um lado, no aumento da oferta de meios para o transporte de cargas, porém,
por outro lado, poderá causar a redução nas demandas por transporte rodoviário de cargas
em longas distâncias, o que viria a afetar empresas e profissionais que atuam neste
segmento. Tais reduções no transporte de longa distância poderia ser compensadas pelo
aumento do transporte em curtas distâncias. Para o monitoramento e controle destes
impactos propõe-se a aplicação de ações e medidas a serem planejadas no âmbito do
Programa de interação e comunicação social.
As interferências sobre os estabelecimentos agropecuários e as edificações na área a ser
diretamente afetada demandam a desapropriação destes bens com transferência de
domicílios ocupados, em alguns casos, inviabilização parcial ou total da produção
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agropecuária em algumas propriedades. Os levantamentos realizados permitiram estimar
2.655 estabelecimentos agropecuários a serem atingidos, estando a maior parte deles
(1.295) nos municípios da região de Cascavel, sendo a metade destes com tamanhos
inferiores a 2 hectares. Na região de Curitiba serão atingidos 451 estabelecimentos
agropecuários, onde a metade deles têm tamanhos inferiores a 12 hectares. Recomendase, para o tratamento destes impactos, a aplicação de ações e medidas a serem planejadas
como escopo para os programas de 1) Desapropriação, 2) Avaliação das condições de
produção em propriedades parcialmente atingidas, 3) Avaliação das condições
socioeconômicas dos produtores em propriedades totalmente atingidas; e 4) Interação e
Comunicação Social, os quais serão abordados em capítulo específico.
Em relação às edificações, foi estimado, com base nos levantamentos realizados, a
existência de 589 edificações na área a ser diretamente atingida, sendo a maior parte delas
(372), domicílios ocupados. A maior concentração de domicílios ocupados, a serem
afetados de forma direta em áreas urbanizadas (54), se encontra na cidade de Guaraniaçu,
juntamente com 26 galpões onde estão instalados serrarias e armazéns de cereais. A
ferrovia existente em operação, que atravessa a zona urbana de Guaraniaçu, tem faixa de
domínio medindo 15 metros para cada lado do eixo deste empreendimento, conforme se
verificou localmente. Por se tratar de solo parcelado em área urbana, em que os lotes
registram alta taxa de edificação, diversas moradias foram construídas junto à faixa de
domínio já operacional. Com a instalação da Nova Ferroeste, estas moradias passariam a
ser afetadas de forma direta, o que implicaria a transferência destas edificações
residenciais, assim como dos galpões industriais. Por se tratar de loteamento urbano com
alta densidade de edificações, recomenda-se o planejamento e execução de medidas
específicas visando a transferência coletiva de moradias e edificações que servem à
produção, de forma a evitar rupturas nos laços de vizinhança e na interação entre os
moradores, seus locais de trabalho e outros lugares da cidade existente no entorno. Para
tanto propõe-se a adoção do Programa de transferência coletiva de famílias de áreas
urbanas atingidas. A preocupação das famílias, trabalhadores e demais usuários com o
seu futuro, em termo gerais, diante do cenário de reforma da ferrovia existente e as
alternativas de mudança que se colocam exige a execução imediata de medidas adequadas
que integram o Programa de interação e comunicação social.
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Deve-se acrescentar, tanto nos casos dos moradores remanescentes junto à faixa de
domínio da Nova Ferroeste após o término de sua instalação, assim como às propriedades
rurais lindeiras à faixa de domínio deste empreendimento, as interferências ao modo de
vida e produção implicadas pelo isolamento e cercamento da faixa de domínio ao longo
do traçado. Para o tratamento adequado destas interferências recomenda-se a aplicação
de medidas a serem planejadas no escopo dos programas 1) Interação e comunicação
social; e 2) Educação ambiental.
O uso e ocupação do solo nas áreas de estudo é marcado pela predominância de áreas
agrícolas com maior intensidade nos municípios do Mato Grosso do Sul, na região de
Cascavel e presentes nas demais regiões, à exceção de Paranaguá e Morretes. Nestes
últimos, a maior parte do território é abrangida por unidades de conservação de uso
sustentável e proteção integral. As áreas urbanizadas ocupam, de forma mais intensa, o
arranjo populacional de Curitiba onde se encontram as cidades de Araucária, Fazenda Rio
Grande e São José dos Pinhais conurbadas à capital. Também é expressivo o território
ocupado pelas áreas urbanizadas das sedes dos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu,
Guarapuava e Dourados.
5.3.6.4 Dinâmica Sociocultural
A Nova Ferroeste não afeta de forma direta os locais de vida e produção em que se
estabelecem povos tradicionais. Entretanto, foram identificadas comunidades indígenas,
quilombolas, ilhéus, faxinais e caiçaras nas áreas de estudo, algumas delas localizadas a
uma distância inferior a 2 quilômetros do empreendimento. As comunidades Manoel
Ciríaco dos Santos, Dezidério Felipe de Oliveira e Picadinha, a primeira em Guaíra e as
duas últimas em Dourados e Itaporã, em uma primeira opção de traçado, se encontravam
a uma distância inferior a 5 quilômetros do eixo do traçado projetado para a Nova
Ferroeste.

Diante

disso,

INCRA

emitiu,

por

meio

do

Ofício

nº 53658/2020/DF/SEDE/INCRA-INCRA, o Termo de Referência indicando a
necessidade de estudos específicos para estas comunidades. No entanto, com o objetivo
de minimizar os impactos em áreas socioambientais sensíveis, ocorreu uma revisão no
traçado apresentado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do estado do
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Paraná em 21/01/2021, o que afastou o eixo da ferrovia das comunidades quilombolas
Picadinha e Dezidério Felipe de Oliveira para além de 5 quilômetros. Posto isto o INCRA
emitiu o Ofício nº 026/GS indicando a necessidade de estudos específicos no território de
Manoel Ciríaco dos Santos, distante 2,47 quilômetros do eixo da ferrovia, conforme
análise apresentada pela Nota Técnica nº 904/2021/DFQ/DF/SEDE/INCRA, de
25/03/2021.
Na Área de Estudo Expandida (AEE), 149 municípios, foram identificadas 58
comunidades quilombolas certificadas, sendo 36 no Paraná e 22 no Mato Grosso do Sul.
Há ainda, duas comunidades com pedido de reconhecimento em andamento no estado do
Paraná. Entre as comunidades quilombolas existentes na área expandida de estudos, sete
se localizam em municípios a serem diretamente atingidos pela Nova Ferroeste.
Os levantamentos realizados demonstram a existência de 14 terras indígenas localizadas
em distâncias que variam entre 0,04 e 20,7 quilômetros do eixo traçado para a Nova
Ferroeste. Não se verificou nenhuma afetação direta do traçado da Nova Ferroeste sobre
territórios ocupados por indígenas. As terras indígenas que registram a maior proximidade
física com o empreendimento, menos de 1,5 quilômetros, são as terras indígenas Rio das
Cobras, no município de Nova Laranjeiras e Boa Vista, no município de Laranjeiras do
Sul, esta última em processo de demarcação. Nestes municípios, o traçado em estudo para
a Nova Ferroeste coincide com o eixo da ferrovia Ferroeste (Cascavel/Guarapuava)
atualmente em operação. A proximidade de algumas terras indígenas ao eixo da Nova
Ferroeste e a interação entre as diversas aldeias encontradas na área de estudo implica
interferências indiretas ao modo de vida e produção destes povos o que aconselha a
adoção das medidas a serem propostas conforme o Programa de fomento e produção das
culturas dos povos tradicionais. Neste contexto, é de extrema urgência a instalação de
locais adequados para a comercialização do artesanato kaigang e guarani junto à rodovia
federal BR-277, na terra indígena Rio das Cobras, a fim de evitar os riscos diversos a que
estão expostas mulheres e crianças.
Acrescente-se, ao conjunto dos povos tradicionais a receberem influência direta e indireta
da Nova Ferroeste, os ilhéus e ribeirinhos do rio Paraná, os faxinalenses, no entorno de
Guarapuava, Irati, Ponta Grossa e Curitiba e os caiçaras no litoral paranaense.
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Além dos povos tradicionais a serem influenciados de forma direta e indireta, foram
registradas afetações diretas em assentamentos federais de reforma agrária e sobre o
reassentamento Agroibema, este último abriga ex-atingidos pelos empreendimentos
hidrelétricos de Segredo e Caxias. São nove assentamentos rurais federais, sendo dois em
Guarapuava, dois em Cantagalo e mais um em cada um dos seguintes municípios:
Cascavel, Goioxim, Fernandes Pinheiro, Palmeira e Lapa. O tratamento destes impactos
demandam ações diversas de interação social com as famílias dos assentados, seus órgãos
de representação, as prefeituras municipais, o Incra e a empresa Copel S.A. Em alguns
casos, conforme o diagnóstico socioeconômico permitiu constatar, será necessário
transferir as edificações e demais benfeitorias, assim como prover as família assentadas
desalojadas de recursos para a produção de seu sustento, especialmente, a recomposição
de suas terras produtivas com a correspondente área de conservação natural em contexto
de infraestrutura análoga à situação em que vivem atualmente. Além dos impactos em
que se obriga a transferência de famílias de assentados, observa-se a provável redução de
áreas de reserva legal, ou áreas de preservação permanente, de uso coletivo, que
determinam ações de compensação, além de gestão, controle ambiental e registros
fundiários. Este conjunto de medidas deverá ser objeto de planejamento e execução no
contexto do Programa de gestão e controle dos impactos em assentamentos federais e no
reassentamento Agroibema. Verifica-se de extrema importância a execução, desde a fase
de planejamento, de ações de interação e comunicação social visando à informação e
esclarecimento de dúvidas dos atingidos de maneira a reduzir a ansiedade e as
expectativas sociais.

CI 5477

602

