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APRESENTAÇÃO 
 
 
 O presente volume é parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio Azul, o qual tem por 
objetivo a proposição de estratégias, medidas e ações para orientar a gestão e o ordenamento do 
território municipal, segundo os objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o 
Estado do Paraná. 
 

Este volume contém o capítulo referente à etapa do Plano de Trabalho, destinado a 
instrumentalizar a elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul através da definição da natureza 
e das características do Plano Diretor e do conjunto de atividades necessárias à sua elaboração, 
compreendendo o rol dos levantamentos, análises e estudos a serem efetuados, bem como dos 
produtos a serem entregues. 
 

O Plano de Trabalho explicita também o modus operandi das atividades desenvolvidas, 
incluindo a metodologia geral do trabalho e as metodologias específicas das tarefas setoriais 
necessárias à compreensão da realidade e à formulação das propostas para o desenvolvimento 
municipal. Finalmente, expõe o roteiro seqüencial das tarefas a serem desempenhadas durante a 
elaboração do Plano Diretor, expresso na forma de cronograma de atividades, visando possibilitar o 
adequado andamento do trabalho. 
 

O volume contém ainda as informações levantadas e as análises desenvolvidas na etapa de 
Análise Temática Integrada, destinadas a subsidiar a elaboração das propostas e a tomada de 
decisões voltadas à operacionalização do sistema de planejamento municipal. A etapa de Análise 
Temática Integrada contém informações espacializadas sobre diversos aspectos da realidade do 
Município, bem como a análise inter-relacionada desses vários aspectos, permitindo uma ampla visão 
das condicionantes, deficiências e potencialidades locais. 
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OMS – Organização Mundial da Saúde 
ONU – Organização das Nações Unidas 
PARANATUR – Paraná Turismo 
PEA – População Economicamente Ativa 
PIA – População em Idade Ativa 
PIB – Produto Interno Bruto 
PPA – Plano Plurianual 
PSF – Programa Saúde da Família 
PSM – Produtores de Simples Mercadorias 
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 
RCL – Receita Corrente Líquida 
RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança 
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SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná 
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
SEDU – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
SEEC – Secretaria de Estado da Cultura 
SEED – Secretaria de Estado da Educação 
SEIM – Secretaria de Estado da Industria, do Comércio e Assuntos do Mercosul 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
SESA – Secretaria de Estado da Saúde 
SESP – Secretaria de Estado da Segurança Pública 
SUDERHSA – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 
SUS – Sistema Único de Saúde 
URM – Unidades de Referência Municipal 
UFPR – Universidade Federal do Paraná 
UTM – Universal Transversal Mercator 
ZEE – Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná 
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PLANO DE TRABALHO 
 
O presente Plano de Trabalho partiu da premissa que o Plano Diretor Municipal constitui um 

conjunto de normas, projetos e diretrizes, destinado a disciplinar, orientar e estimular o 
desenvolvimento sócio-econômico e físico-territorial do Município, representando um instrumento de 
natureza eminentemente política. 

 
Em sua concepção, o Plano Diretor deve estar em consonância com os demais instrumentos 

de gestão municipal, tais como a Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, bem como obedecer às determinações constantes nos 
Planos Setoriais e Regionais do Estado do Paraná para a região em que se insere o Município. Deve 
ainda ser compatível com as determinações da Agenda 21 estadual e local, particularmente no que 
se refere à promoção da sustentabilidade sócio-ambiental dos assentamentos humanos, e com as 
recomendações das Conferências das Cidades, sendo fundamental levar em conta também os 
Planos Diretores dos municípios vizinhos de modo a promover o desenvolvimento integrado das 
cidades. 

 
Apesar de ser elaborado como serviço técnico, o Plano Diretor vai muito além dessa 

condição, tendo sido definido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade como o 
instrumento básico das políticas de gestão e desenvolvimento municipal. Do ponto de vista prático, o 
Plano Diretor apresenta-se como um documento de natureza complexa, composto por conteúdos de 
tipologias diversas. Pelo fato de se propor a ordenar o processo de desenvolvimento do município no 
seu todo, deve conter um amplo espectro de proposições, as quais envolvem desde aspectos legais 
vinculados aos ramos de direito urbanístico, ambiental e patrimonial, até projetos de ampliação e 
melhoria de infra-estrutura e serviços urbanos, passando por propostas de reformulação de 
procedimentos e normas na esfera da administração municipal. 

 
Por isso, a elaboração do Plano Diretor envolve numerosos levantamentos e estudos voltados 

à caracterização do território, através de uma abordagem de caráter estrutural, da mesma forma que 
investigações sobre os processos de desenvolvimento do município e de evolução das condições de 
vida da sua população, constituindo abordagem de cunho histórico. Finalmente, a elaboração do 
Plano Diretor deve contemplar o cruzamento dessas duas linhas de abordagem, para efeito de 
aquilatar a compatibilidade e adequação das estruturas físicas do território às demandas da sua 
população e da sua economia, resultando em uma síntese das principais condicionantes, deficiências 
e potencialidades do Município, para então definir as diretrizes e metas necessárias para promoção 
da gestão, ordenamento e desenvolvimento municipal. 

 
Assim, este Plano de Trabalho, pretendeu traduzir a complexidade das múltiplas abordagens 

do Plano Diretor, estando estruturado de forma a ensejar o adequado cumprimento das atividades 
voltadas à consecução dos objetivos para ele estabelecidos. Estes foram definidos a partir dos 
anseios e reivindicações da comunidade, cabendo à Consultora adotar procedimentos operacionais 
tais que permitissem cumprir cabal e tempestivamente os requisitos dessa empreitada. De forma 
sucinta são explicitadas a seguir as fases do trabalho, a descrição dos métodos empregados na 
execução das atividades, a forma de participação no trabalho da comunidade e dos agentes 
governamentais envolvidos com o planejamento, bem como o modelo de elaboração, implementação 
e controle do Plano Diretor. 
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1. FASES DO TRABALHO 
 
A elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul envolverá cinco fases de execução, a 

saber: 
 

• Plano de Trabalho: contendo o detalhamento da metodologia a ser utilizada, e mais 
especificamente daquela prevista para garantir a participação popular no processo de elaboração 
do Plano Diretor, a definição dos objetivos e atividades a serem desenvolvidos, o cronograma de 
atividades para cada fase do trabalho e o organograma com os atores envolvidos e as atribuições 
de cada um deles durante o processo de elaboração do Plano Diretor; 

 
• Análise Temática Integrada: contendo a caracterização do objeto de trabalho, no caso o 

Município de Rio Azul, analisado no seu contexto regional, resultando em um diagnóstico da 
realidade municipal e na identificação das condicionantes, deficiências e potencialidades, as quais 
subsidiarão a formulação de diretrizes e proposições; 

• Diretrizes e Proposições: contendo a estratégia a ser adotada para transformação da realidade 
local, mediante propostas de intervenção sobre o Município, nos mais diversos setores, de curto, 
médio e longo prazo;  

 
• Legislação Básica e Processo de Planejamento e Gestão Municipal: contendo o anteprojeto 

das leis necessárias ao embasamento legal para o desenvolvimento do Município, tais como a Lei 
do Plano Diretor, Lei dos Perímetros Urbanos, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Lei do Sistema Viário, Lei do Código de Edificações e Lei do 
Código de Posturas, e ainda as propostas para a implantação e/ou aperfeiçoamento do processo 
de planejamento e gestão municipal; 

 
• Plano de Ação e Investimentos: contendo a definição do montante e do escalonamento 

temporal dos recursos a serem alocados para a execução das ações e projetos considerados 
prioritários para a consecução dos objetivos do Plano Diretor Municipal, em compatibilidade com a 
capacidade de investimento e endividamento do Município.      

 
 
2. METODOLOGIA 

  
A elaboração de um Plano Diretor Municipal requer a utilização de um processo intelectual 

sistematizado que assegure o conhecimento ordenado da realidade do Município que é objeto do 
estudo. Como esta realidade se apresenta de forma multifacetada e complexa, através de seus 
diversos componentes e suas relações entre si - tanto em escala espacial como temporal - é 
indispensável dispor de um instrumental cognitivo preciso para se navegar com segurança através 
dos aspectos aparentemente caóticos que a realidade abordada revela.  

 
Para que essa abordagem resultasse em conhecimento organizado, utiliza-se um modelo 

analítico interpretativo da realidade segundo o qual se entende o espaço antrópico como o resultado 
do trabalho produtivo humano acumulado no tempo sobre um determinado lugar, sendo esse trabalho 
regulado por mediações determinadas pela avaliação das condições de sustentabilidade do lugar, 
frente às demandas da sociedade em seu processo de reprodução. O teor da mediação é fruto do 
aprendizado da sociedade sobre a natureza, engendrando tal processo a cultura dessa sociedade 
quanto ao território e à sua relação com ele. Evoluindo no tempo, o processo dá origem aos diversos 
modos de regulação do comportamento humano em convívio social no território, dentre os quais 
inscreve-se o planejamento, em suas múltiplas formas, como atividade reguladora de cunho 
governamental. 

 
Seguindo esse marco conceitual, o processo cognitivo adotado para a caracterização do 

objeto de trabalho pressupõe a existência de seis sistemas, a saber:  
 

• Sistema de Atividades Humanas (SAH): envolvendo aspectos relativos à formação do território, 
à contextualização regional, à demografia e à qualidade de vida da população; 

 
• Sistema de Atividades Produtivas (SAP): expresso pelas atividades econômicas dessa 

população;  
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• Sistema de Sustentação Natural (SSN): dado pela base física natural, envolvendo aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos e climáticos, dentre outros; 

 
• Sistema de Sustentação Adaptado (SSA): representado pelas estruturas físicas construídas 

pelo homem; 
 
• Sistema de Controle de Informações (SCI): identificado pela atividade intelectual de produção 

de saber sistemático sobre a realidade; 
 
• Sistema de Controle de Decisões (SCD): traduzido na atividade intelectual, política e 

institucional de mediação das ações humanas, consideradas em todos os seus campos de 
manifestação.     

 
Na fase de Análise Temática Integrada, são caracterizados inicialmente os seis sistemas 

supra-referidos, procurando-se identificar neles as variáveis que constituem condicionantes, 
deficiências ou potencialidades da realidade. A seguir, efetua-se o cruzamento das informações 
levantadas em cada um dos sistemas analisados, para determinar o grau de compatibilidade entre 
eles e, ao final, o prognóstico da evolução dessas relações, para avaliar a propensão de agravamento 
ou resolução dos conflitos observados. 

 
Já na fase de Definição de Diretrizes e Proposições, são formuladas as medidas apropriadas 

para superar deficiências e aproveitar potencialidades identificadas, estabelecendo-se uma hierarquia 
entre as propostas segundo a qual são consideradas prioritárias aquelas cuja adoção criará 
condições para a implementação do maior número de outras, ou para a solução da maior quantidade 
possível de problemas.  

 
Em seguida, passa-se à fase de Legislação Básica, na qual são elaboradas as minutas dos 

anteprojetos das leis destinadas a institucionalizar o Plano Diretor Municipal e a ordenar, disciplinar e 
orientar os processos de apropriação, uso e ocupação do solo, tanto nas áreas urbanas como no 
meio rural do município. Esse conjunto de leis inicia-se pela Lei do Plano Diretor, e completa-se com 
as leis dos perímetros urbanos, do uso e ocupação do solo, do sistema viário, do parcelamento do 
solo, de edificações e das posturas municipais. 

 
Na seqüência, procura-se, a partir de análises sobre a estrutura organizacional e o quadro 

funcional da Administração Pública, definir os requisitos necessários à implementação do processo de 
planejamento e gestão municipal. Trata-se da proposição de unidade ou instância administrativa a ser 
criada no organograma do Poder Executivo, definindo suas atribuições e competências, 
determinando os requisitos para a constituição do seu corpo técnico e administrativo e estabelecendo 
seu perfil operacional, sobretudo quanto ao relacionamento com a sociedade e seus atores. 

 
Por último, com base na avaliação da capacidade de endividamento do Município e no 

orçamento preliminar do custo de implementação dos projetos e medidas propostos, será proposto o 
Plano de Ação e Investimentos, onde é definido o montante de recursos a ser investido na execução 
das propostas do Plano Diretor Municipal e o seu escalonamento no tempo, vinculado às fases de 
implantação previstas, possibilitando a instrumentalização da montagem do Plano Plurianual de 
investimentos e demais peças orçamentárias do Município, bem como para informar a necessidade 
de aporte de recursos externos a fundo perdido ou via financiamento. 

 
 

3. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Como o Plano Diretor Municipal constitui o instrumento legal de política que rege o processo 

de desenvolvimento do Município, é elaborado de forma a integrar de maneira mais completa possível 
a comunidade, refletindo o mais fielmente possível seus anseios. Assim, tendo em vista o fato de que 
o Plano Diretor Municipal deve obrigatoriamente ser transformado em lei, a prévia aprovação das 
diretrizes nele contidas pela sociedade aumenta o seu grau de incolumidade na passagem pelo 
processo de aprovação no Legislativo Municipal. 

 
Na prática, a participação da população no processo de elaboração do Plano Diretor 

Municipal envolverá desde consultas aleatórias, na etapa de levantamento de informações, até 
procedimentos sistematizados e formais, a exemplo de reuniões de discussão e audiências públicas 
realizadas em momentos estratégicos da elaboração do Plano, ou ainda da distribuição de 



 14 

questionários junto a alunos da rede pública municipal de ensino, visando a coleta de dados sobre 
aspectos diversos do Município, tais como serviços e infra-estrutura públicos.  

  
Também se fará imprescindível a inclusão no processo de elaboração do Plano Diretor 

Municipal de representantes de órgãos estaduais e/ou federais com atuação no município, tais como 
EMATER, COHAPAR, MINEROPAR, IAP, Defesa Civil, SANEPAR, COPEL e Ministério Público, 
dentre outros, cuja participação muito acrescentará no conhecimento da realidade municipal e 
regional, bem como na elaboração de diretrizes e proposições.  

 
3.1. EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL 

 
Do ponto de vista da participação dos funcionários municipais na elaboração do Plano Diretor 

Municipal, essa prática começa pela constituição de uma Equipe Técnica Municipal composta por 
servidores do Município, cujas especialidades profissionais e funções possuam afinidade com a 
gestão do processo de planejamento. Essa equipe será parceira da Consultora não só para o 
levantamento de dados e fornecimento de informações, mas, principalmente, para discutir e avaliar os 
produtos parciais e finais obtidos durante a elaboração do Plano.  
 
3.2. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

  
Juntamente com a criação da Equipe Técnica Municipal, será constituída pela Administração 

Municipal na fase inicial dos trabalhos, uma Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Plano 
Diretor, integrada por representantes dos segmentos organizados da sociedade civil. Tal Comissão, 
em conjunto com a Equipe Técnica Municipal, acompanhará e avaliará as atividades desenvolvidas 
durante a elaboração do Plano Diretor Municipal, opinando sobre os produtos obtidos e, no final dos 
trabalhos, participará na criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal, contribuindo para a 
definição da sua composição, atribuições e funcionamento.  
 
3.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
  

A par do concurso de funcionários públicos e de representantes da sociedade civil na 
elaboração do Plano Diretor Municipal, buscar-se-á a ampla participação da população nesse 
processo. Tal participação será assegurada através de Audiências Públicas, patrocinadas pelo 
Município e realizadas sob a responsabilidade conjunta da Equipe Técnica Municipal e da Consultora.  

 
As audiências públicas serão convocadas oficialmente pela Prefeitura com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data da sua realização, sendo precedidas de ampla divulgação no 
rádio, nos jornais de maior circulação local, em serviço móvel de alto-falante e através de convites e 
ofícios, visando atingir o maior número possível de pessoas. Durante a elaboração do Plano Diretor 
Municipal estão previstas 3 (três) Audiências Públicas, a saber: 

 
• Primeira Audiência Pública: a ser realizada logo no início dos trabalhos, terá como objetivo 

esclarecer a população sobre a natureza e objetivos do Plano Diretor Municipal, a importância da 
instauração de um processo local de planejamento e gestão municipal e a necessidade de 
mobilização e participação da população nesse processo, desde a fase preliminar de elaboração 
do Plano; 

 
• Segunda Audiência Pública: a ser realizada ao final da fase de Definição de Diretrizes e 

Proposições, terá por objeto a apresentação à população dos produtos obtidos nas fases de 
Análise Temática Integrada e de Diretrizes e Proposições, além da apresentação, em caráter 
preliminar, da etapa de Legislação Básica. Na oportunidade serão colhidas as opiniões da 
comunidade sobre os conteúdos apresentados, as quais, em seguida, serão analisadas 
conjuntamente pela Consultora, pela Equipe Técnica Municipal e pela Comissão de 
Acompanhamento da Elaboração do Plano Diretor para avaliar a sua pertinência e possibilidade 
de incorporação ao trabalho; 

 
• Terceira Audiência Pública: a ser realizada no final da fase do Plano de Ação e Investimentos, 

terá como finalidade expor à comunidade, para sua apreciação, as proposições definitivas para a 
Legislação Básica e o Plano de Ação e Investimentos, sendo a parte final da Audiência dedicada 
à explanação aos presentes de como se dará a continuidade do processo de planejamento 
iniciado com o presente Plano Diretor Municipal. 
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3.4. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE 
 
Após o término dos serviços, o Município deverá realizar, com apoio da consultoria, uma 

Conferência Municipal da Cidade, que terá como objetivo a criação do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal, a instauração de um processo permanente de planejamento e gestão municipal e o 
comprometimento do Poder Legislativo Municipal com a aprovação do Plano Diretor Municipal. 
 
3.5. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
A participação popular durante a elaboração do Plano Diretor Municipal culminará com a 

constituição do Conselho de Desenvolvimento Municipal, cujas atribuições e composição serão 
definidas por ocasião da Conferência Municipal da Cidade. O Conselho tem como escopo não só 
assegurar o acesso formal da comunidade às decisões ligadas ao sistema local de planejamento e ao 
processo de desenvolvimento físico-territorial e sócio-econômico do Município, mas também contribuir 
para resguardar a integridade do Plano Diretor Municipal, em especial as suas leis urbanísticas, de 
eventuais ataques predadores por parte de interesses corporativos.  

 
Por outro lado, quando se estruturar a criação do órgão municipal de planejamento, 

completando o arcabouço institucional e operacional do sistema local de planejamento, o Conselho 
assumirá automaticamente o papel do órgão de decisão superior desse sistema, com a competência 
para deliberar sobre possíveis dúvidas relacionadas com a legislação urbanística, opinar a respeito de 
casos omissos do Plano Diretor Municipal, assessorar o Poder Executivo em matéria de planejamento 
e investimentos quando solicitado, opinar sobre temas estratégicos para o desenvolvimento municipal 
e aprovar os planos de trabalho e as prestações de contas anuais do órgão de planejamento, entre 
outras atribuições que se entenderem pertinentes. 
 
3.6. PUBLICIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO 

 
A garantia de acesso à informação é uma premissa do Plano Diretor Municipal e deve ser 

implementada em conjunto com a administração municipal e a sociedade civil organizada. Assim, ao 
término de cada etapa do Plano Diretor Municipal, cópias dos documentos produzidos até então 
serão disponibilizados à comunidade para consulta na sede da administração municipal, onde 
também deverão estar afixados os editais de convocação para as audiências e reuniões promovidas 
no decorrer da elaboração do Plano. 

 
Outras formas de publicidade também serão adotadas, tais como a fixação de faixas nas ruas 

e de cartazes em locais estratégicos - igrejas, clubes, postos de saúde, escolas, estabelecimentos 
comerciais de porte, entre outros - esclarecendo a população sobre a elaboração do Plano Diretor 
Municipal e sua importância para a comunidade. 

 
Após a entrega definitiva do Plano, e sua aprovação pela Prefeitura Municipal e pela 

SEDU/PARANACIDADE, cópias de todos os documentos e informações relativas ao mesmo deverão 
ter publicidade e ficar à disposição de quem queira acessá-los, em observação ao artigo 40, § 4°, 
incisos I e II do Estatuto da Cidade. Para tanto, sugere-se que sejam deixadas cópias do Plano não 
apenas na sede da Administração Municipal, mas também em bibliotecas e demais espaços públicos 
destinados à informação e cultura, bem como uma versão digital, em formato PDF ou similar, no sítio 
oficial do Município na internet.  

 
 
4. PROCESSO DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE 

 
O trabalho partiu da premissa de que o Plano Diretor Municipal constitui um “momento” no 

processo de planejamento, que pode coincidir com o seu ponto de partida, ou representar um elo na 
sua corrente, a exemplo do que ocorre quando da revisão de diretrizes de planejamento pré-
existentes. Porém, em qualquer dessas situações, o Plano representa um corte temporal na 
realidade, como se ao longo de uma película de cinema fosse retirado um dos seus fotogramas para 
exame em maior nível de detalhe. Mais importante que o Plano, portanto, é a implementação do 
processo de planejamento e da estrutura institucional destinados a colocá-lo em prática e a proceder 
à sua contínua avaliação e realimentação.  

 
Para tanto, é fundamental que tão logo se iniciem os trabalhos de elaboração do Plano seja 

definido o órgão da estrutura administrativa que será responsável pela continuidade do processo de 
planejamento no Município, bem como a identificação dos recursos humanos necessários a essa 
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tarefa, os quais deverão acompanhar de perto a elaboração do Plano, preferencialmente integrando a 
Equipe Técnica Municipal. 
 
4.1. ORGANOGRAMA 

 
A elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul pressupõe a participação dos vários 

atores mencionados no item anterior, os quais terão importante papel em cada uma das etapas de 
construção do Plano. Para melhor ilustrar a integração entre esses atores, segue o organograma 
abaixo. Ver FIGURA 1. 

 
FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 
 

 
 
 
4.2. TREINAMENTOS 
  

De modo a otimizar a participação de seus membros na elaboração do Plano Diretor 
Municipal de Rio Azul, e em obediência ao Termo de Referência, tanto a Equipe Técnica Municipal 
quanto a Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Plano Diretor receberão treinamentos 
referentes à cada fase do Plano, os quais ocorrerão à mesma época das audiências públicas, a 
saber: 

  
• Treinamento 1: Embasamento técnico, administrativo e legal do Plano Diretor Municipal, bem 

como as competências da Equipe Técnica Municipal e da Comissão de Acompanhamento durante 
a elaboração do Plano Diretor Municipal, tratando ainda dos aspectos relacionados às etapas de 

 
SEDU/PARANACIDADE 

EXECUTIVO MUNICIPAL 
(EQUIPE TÉCNICA 

MUNICIPAL) 

COMISSÃO DE 
ACOMPANHAM. DO PLANO 

DIRETOR 

 
CONSULTORIA 

 
POPULAÇÃO 

 
LEGISLATIVO MUNICIPAL 
 

PODER 
PÚBLICO 

INICIATIVA 
PRIVADA 

SOCIEDADE 
CIVIL 

 
CONCESSIONÁRIAS DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 
OUTROS ÓRGÃOS 

PÚBLICOS 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Supervisiona a elaboração do Plano Diretor, sendo 
ainda responsável pelos recursos para os serviços, 

mediante financiamento. 

Fiscaliza e coordena a elaboração do Plano Diretor, 
realiza as audiências públicas e encaminha os 

projetos de lei para a Câmara Municipal. 

Acompanha a elaboração do Plano Diretor, 
analisando os produtos apresentados em cada fase 

juntamente com a Equipe Técnica Municipal. 

Elabora o Plano Diretor, reportando-se à Equipe 
Técnica Municipal, à Comissão de Acompanhamento 

do Plano Diretor e à SEDU/PARANACIDADE. 

Participa da elaboração do Plano Diretor através das 
audiências públicas e demais reuniões, bem como de 

outras formas de discussão. 

Aprova as leis do Plano Diretor, sendo fundamental 
sua participação durante o processo de construção do 

Plano, desde as fases iniciais. 

Auxiliam na elaboração do Plano Diretor mediante 
subsídios de dados diversos, tais como COPEL, 

SANEPAR, etc. 

Auxiliam na elaboração do Plano Diretor mediante 
subsídio de dados diversos, tais como EMATER, 

Defesa Civil, IAP, IPARDES, IBGE, etc. 

Fiscaliza o processo de elaboração, aprovação e 
implementação do Plano Diretor, principalmente no 

que tange à participação popular. 
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Análise Temática Integrada e de Definição de Diretrizes e Proposições, sendo este treinamento 
realizado concomitante à Primeira Audiência Pública; 

 
• Treinamento 2: Aspectos relacionados às etapas de Legislação Básica e Plano de Ação e 

Investimentos, incluindo um tópico específico a respeito dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 
sendo este treinamento realizado concomitante à Segunda Audiência Pública; 

 
• Treinamento 3: Implementação do Plano Diretor Municipal, bem como criação, atribuições, 

composição e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Municipal, sendo este 
treinamento realizado concomitante à Terceira Audiência Pública, ao término dos serviços da 
consultora.  

 
A metodologia utilizada nos treinamentos será a exposição dialogada, através de leitura e 

compreensão de textos, elaboração e apresentação de análises e sínteses, trabalhos em grupo e 
debates, de modo a garantir a participação e a motivação de todos os participantes. As mídias 
utilizadas envolverão slides, transparências e material impresso, com carga horária de 4 (quatro) 
horas por treinamento. 
 
 
5. ROTEIRO DE ATIVIDADES 

  
Conforme citado no item 1 do presente documento, a elaboração do Plano Diretor Municipal 

de Rio Azul compreenderá cinco fases de trabalho, sendo a primeira delas constituída pelo presente 
Plano de Trabalho. A seguir, são descritas as atividades pertinentes a cada uma das fases seguintes 
do Plano Diretor Municipal, com a respectiva metodologia, produtos esperados e fontes de consulta. 
 
 
5.1. ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

 
A fase da Análise Temática Integrada se iniciará pela caracterização dos seis sistemas 

descritos no item 2, com vistas a conhecer de forma ordenada os elementos da base antrópica e da 
paisagem natural que possuem maior poder de explicação sobre as condicionantes, deficiências e 
potencialidades presentes no processo de desenvolvimento do Município de Rio Azul. 
 
5.1.1. Sistema de Atividades Humanas - SAH 

  
Com relação ao Sistema de Atividades Humanas, serão tratados os seguintes temas: 

 
• Colonização e histórico da região: tem como objetivo conhecer as características da ocupação 

da região e o processo de desenvolvimento do Município e de formação da Cidade. O método 
utilizado será de levantamento bibliográfico e trabalho analítico da Consultora, dando origem aos 
seguintes produtos: 
- relatório contendo a avaliação sobre o processo de ocupação da região, a criação do 

Município e a evolução da Cidade; 
- mapa de localização do Município dentro do Estado do Paraná; 
- mapa de toda a extensão municipal, com a localização da sede municipal, das sedes de 

distrito e demais localidades rurais, além das principais rodovias, acidentes geográficos e 
outras informações pertinentes; 

As fontes de pesquisa foram referências bibliográficas sobre a história do Município, do Paraná e 
da região. 

  
• Relações regionais: tem como objetivo conhecer a posição relativa do Município no contexto da 

Mesorregião, em vista da evolução do processo de desenvolvimento regional. O método utilizado 
será de levantamento bibliográfico e trabalho analítico da Consultora, levando em conta dados do 
IBGE, IPARDES e IPEA, resultando em mapas e em um relatório contendo avaliação da situação 
do Município quanto aos seguintes aspectos: 
- fluxos e intensidade de relacionamentos intra-regionais; 
- geomorfologia e condicionantes ambientais; 
- infra-estrutura física, com ênfase para a questão relacionada aos transportes; 
- setor econômico e produtivo; 
- evolução e distribuição espacial da população; 
- situação do Município no contexto da Associação de Municípios e da Mesorregião. 
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• Demografia: tem como objetivo conhecer as características da população do Município quanto à 
sua evolução, estrutura etária, distribuição espacial e estimativa de crescimento futuro. O método 
utilizado será de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, utilizando como fonte 
os censos demográficos de 1980, 1991 e 2000 do IBGE, resultando em um relatório contendo 
avaliação da evolução dos seguintes aspectos: 
- população total do Município no contexto regional; 
- composição da população total, urbana e rural do Município; 
- número de moradores por domicílio; 
- estrutura etária da população; 
- densidades demográficas urbanas em 1991 e 2000; 
- variação demográfica entre 1991 e 2000; 
- projeções demográficas para os próximos dez anos. 
 

• Emprego: tem como objetivo conhecer a situação da população do Município quanto à variação 
do nível de emprego, utilizando como metodologia o levantamento de dados e trabalho analítico 
da Consultora e como fonte de consulta dados do IBGE e do CAGED quanto às admissões e 
desligamentos de pessoal nos setores rural, industrial, comercial, de serviços e público. Desse 
levantamento, resultará um relatório contendo avaliação da evolução da composição setorial do 
emprego no Município e do emprego formal frente ao crescimento da população para avaliar a 
ocorrência, ou não, de desemprego estrutural no Município. 

 
• Qualidade de vida da população: tem como objetivo conhecer a situação da população do 

Município quanto aos aspectos de escolaridade, renda e expectativa de vida, sendo utilizada para 
tanto a metodologia de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, que gerará um 
relatório contendo avaliação da qualidade de vida da população do Município em 2000, cuja fonte 
será o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - disponibilizado pelo IPEA/IPARDES, além de 
informações complementares do Censo de 2000, do IBGE. 

 
5.1.2. Sistema de Atividades Produtivas - SAP 
  

Com relação ao Sistema de Atividades Produtivas, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Produto Interno Bruto – PIB: tem como objetivo conhecer a evolução do PIB do Município, 
através de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório 
contendo avaliação da evolução do PIB total, setorial e per capita do Município, no período de 
1991 a 2000, tendo como fonte de consulta os dados do IPEA/IPARDES. 

 
• Setor primário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das atividades 

extrativas, agrícolas e pecuárias no Município, através do levantamento de dados junto à SEAG e 
à EMATER, de entrevistas com funcionários da Prefeitura e de trabalho analítico da Consultora. 
Desse levantamento resultará um relatório contendo uma avaliação sobre as principais 
condicionantes, deficiências e potencialidades do setor primário, bem como sobre a evolução dos 
seguintes aspectos: 
- composição do uso do solo rural (áreas de lavouras permanentes e temporárias, pastagens, 

florestas nativas ou reflorestamentos e áreas improdutivas); 
- composição da estrutura fundiária por classe de tamanho dos estabelecimentos agrícolas; 
- regime de posse da terra; 
- volume, área de produção e rendimento dos principais produtos agropecuários; 
- estrutura de comercialização. 

 
• Setor secundário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das 

atividades de transformação no Município. A metodologia utilizada será de levantamento de dados 
junto ao IBGE, IPARDES e SEIM, entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento à 
indústria e trabalho analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo uma avaliação 
sobre as principais condicionantes, deficiências e potencialidades do setor secundário, sobre os 
instrumentos regionais/locais para fomento ao desenvolvimento industrial e também sobre a 
evolução dos seguintes aspectos: 
- número de estabelecimentos por gênero industrial; 
- volume de produção por gênero; 
- número de alvarás de construção e funcionamento de estabelecimentos industriais. 
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• Setor terciário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das atividades 
atacadistas, varejistas, de prestação de serviços e de turismo no Município. A metodologia 
utilizada será de levantamento de dados junto ao IBGE, IPARDES, SEIC e PARANÁ Turismo, 
entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento ao comércio, serviços e turismo e 
trabalho analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo uma avaliação sobre as 
principais condicionantes, deficiências e potencialidades ligadas às atividades terciárias, bem 
como sobre a evolução dos seguintes aspectos: 
- número de estabelecimentos de comércio atacadista, varejista e de prestação de serviços por 

gênero; 
- número de alvarás de construção e funcionamento de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços. 
 
5.1.3. Sistema de Sustentação Natural - SSN 

 
Com relação ao Sistema de Sustentação Natural, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Aspectos geológicos, geomorfológicos e geotécnicos: tem como objetivo conhecer as 
características de relevo, subsolo e solo do Município, para determinar os condicionantes físicos 
ao desenvolvimento, às atividades agropecuárias e extrativas e à urbanização. O método utilizado 
será de levantamento bibliográfico junto à MINEROPAR, EMATER, SEMA e SUDERHSA, 
levantamento in loco e trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório contendo avaliação 
sobre as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas e hidrológicas do território 
municipal, considerando eventuais restrições à urbanização que necessitem de especial atenção. 
Com relação aos produtos gráficos, serão confeccionados mapas com os seguintes temas: 
- hipsometria do território do Município e do sítio urbano e periurbano; 
- intervalos de declividade do território do Município e do sítio urbano e periurbano; 
- geologia do território do Município; 
- classe de solos do território do Município; 
- bacias hidrográficas do território do Município. 

 
• Aspectos climáticos: tem como objetivo conhecer as características climáticas da região, para 

identificar os condicionantes climáticos no Município, através de levantamento bibliográfico, 
gerando um relatório contendo avaliação sobre as temperaturas médias anuais, o regime pluvial, 
os ventos dominantes e a ocorrência de geadas. Fonte: MAACK, Reinhard. Geografia Física do 
Estado do Paraná. 3. ed. Curitiba : Imprensa Oficial, 2002. 

 
• Aspectos fitogeográficos: tem como objetivo conhecer a situação das matas nativas no 

Município, para identificar possíveis deficiências quanto à cobertura arbórea de áreas de 
preservação natural. O método utilizado será de fotointerpretação de imagens de satélite, 
levantamento bibliográfico e entrevistas com funcionários da EMATER, do IAP e do órgão 
municipal do meio ambiente, bem como trabalho de campo e analítico por parte da Consultora, 
gerando um relatório contendo avaliação sobre espécies características da região, reservas de 
matas nativas e situação das matas ciliares ao longo dos cursos d’água que cortam o quadro 
urbano.  

 
5.1.4. Sistema de Sustentação Adaptado - SSA 

 
Com relação ao Sistema de Sustentação Adaptado, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Ocupação do solo: tem como objetivo conhecer a evolução e as características da ocupação do 
solo na Cidade, identificando os padrões de ocupação, problemas quanto à rarefação urbana e 
tendências de expansão. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas 
com funcionários do órgão de controle do uso e ocupação do solo no Município, além de trabalho 
de campo e analítico da Consultora, gerando um relatório contendo avaliação sobre: 
- projeto urbanístico original da Cidade; 
- evolução dos loteamentos no período 1990-2000; 
- eventos importantes ocorridos na estrutura urbana tais como a construção de acessos ou 

contornos rodoviários, terminais rodoviários, distritos industriais, etc; 
- identificação e localização dos lotes vagos e dos vazios urbanos;  
- tipologia dos padrões construtivos segundo a altura de edificação;  
- tipologia e localização de assentamentos irregulares;  
- direção das tendências espontâneas de expansão. 



 20 

O produto gráfico gerado quanto a este tema será um mapa contendo a evolução da ocupação e 
as tendências de expansão urbana, tendo como fontes referências bibliográficas, dados recentes 
da Prefeitura Municipal e pesquisas de campo da Consultora. 

 
• Uso do solo: tem como objetivo conhecer as características da tipologia dos usos do solo, 

visando determinar o zoneamento existente e identificar possíveis problemas de conflitos entre 
usos na Cidade. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas com 
funcionários do órgão de controle do uso e ocupação do solo no Município, bem como trabalho de 
campo e analítico da Consultora. As fontes de pesquisa incluirão levantamentos atuais da 
Prefeitura Municipal, bem como pesquisas de campo da Consultora, gerando um mapa contendo 
a tipologia dos usos do solo, áreas verdes e áreas de preservação ambiental na Cidade, bem 
como um relatório contendo avaliação sobre: 
- estrutura de polarização intraurbana, com a delimitação da área de comércio central e de 

eventuais sub-pólos de comércio e serviços de bairro 
- localização e delimitação das áreas de comércio atacadista, se houver; 
- localização e delimitação das zonas, parques ou distritos industriais; 
- localização dos equipamentos de prestação de serviços públicos; 
- localização de conjuntos habitacionais populares; 
- localização de áreas verdes de propriedade pública e particular; 
- localização de parques e praças equipadas. 

 
• Sistema viário: tem como objetivo conhecer as características do sistema viário do Município e, 

em específico da Cidade, de modo a identificar possíveis problemas de circulação. Para tanto 
serão efetuados levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de 
obras públicas e viação, além de trabalho de campo e analítico da Consultora. Além de um mapa 
com a hierarquia de vias da Cidade, será gerado um relatório contendo avaliação sobre: 
- modelo geral de circulação na Cidade, identificando as vias arteriais, coletoras (de ligações 

centro-bairros ortogonais às arteriais), conectoras (de ligações inter-bairros tangenciais ao 
centro) e acessos ou contornos rodoviários;  

- principais pólos geradores de tráfego urbano e pontos de conflito de tráfego na Cidade; 
- planos e projetos existentes de novas obras viárias na Cidade e no Município. 

 
• Infra-estrutura de drenagem pluvial: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários e ambientais quanto à ausência ou inadequação da drenagem pluvial e conhecer os 
planos e projetos existentes de ampliação dessa benfeitoria no Município. O método utilizado será 
de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de meio ambiente e 
serviços urbanos, além de trabalho analítico da Consultora, gerando um mapa com a rede de 
drenagem da Cidade e a localização dos pontos de lançamento dos seus emissários e eventuais 
focos de erosão, bem como um relatório contendo avaliação sobre: 
- drenagem pluvial das áreas urbanas e periurbanas; 
- rede de galerias de águas pluviais, com a localização de seus emissários, identificando se 

providos ou não de dissipadores de energia; 
- caracterização dos corpos receptores quanto a processos erosivos; 
- áreas com possíveis problemas de alagamentos ou enchentes; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de drenagem ou de obras de controle da 

erosão ou inundações. 
 
• Infra-estrutura de abastecimento de água: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários quanto à ausência de rede de abastecimento de água potável em áreas da Cidade, 
através do levantamento de dados junto à SANEPAR, de entrevistas com funcionários da 
Prefeitura Municipal e de trabalho analítico da Consultora. O produto gerado será um mapa com a 
rede de abastecimento de água da Cidade e a localização dos pontos de captação, da estação de 
tratamento e dos reservatórios existentes, bem como um relatório contendo informações sobre: 
- sistema de produção-adução-tratamento-reservação de água; 
- rede de distribuição; 
- evolução do número de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de distribuição e de ampliação da 

capacidade de produção de água. 
 
• Infra-estrutura de esgoto domiciliar: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários quanto à falta de sistema de coleta e tratamento de esgoto e conhecer os planos e 
projetos existentes para implantação desse serviço na Cidade, através de levantamentos de 
dados junto à SANEPAR, de entrevistas com funcionários da Prefeitura Municipal e de trabalho 
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analítico da Consultora. O produto gerado será um mapa contendo a atual rede coletora de 
esgoto da Cidade e a localização da estação de tratamento, bem como um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- sistema de captação e tratamento do esgoto; 
- rede de coleta; 
- evolução do número de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de coleta e do sistema de tratamento de 

esgoto. 
 
• Infra-estrutura viária: tem como objetivo analisar as condições da pavimentação no Município, 

bem como a capacidade do serviço municipal de conservação e pavimentação no que diz respeito 
à manutenção e à ampliação da malha de vias pavimentadas na Cidade. A metodologia utilizada 
será de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de obras 
públicas e viação, além de trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório contendo 
avaliação sobre as vias pavimentadas segundo o tipo de pavimento, bem como os projetos de 
obras viárias existentes. Será também gerado um mapa contendo a malha de vias pavimentadas 
da Cidade, por tipo de pavimento. 

 
• Infra-estrutura de energia elétrica e iluminação pública: tem como objetivo analisar o sistema 

de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no Município para identificar eventuais 
carências nesse serviço. Para tanto, serão feitos levantamento de dados e entrevistas com 
funcionários da COPEL e da Prefeitura Municipal, além de trabalho analítico da Consultora, 
gerando um mapa com a rede de energia elétrica da Cidade, bem como um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- sistema de alimentação-rebaixamento de tensão de energia; 
- rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública; 
- evolução do número e da quantidade de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes quanto à ampliação da capacidade instalada do sistema de 

distribuição de energia elétrica. 
 
• Infra-estrutura de comunicações: tem como objetivo conhecer o sistema de comunicações no 

Município, para se avaliar as carências e a possibilidade de melhorias nesse aspecto. Para tanto, 
serão feitos levantamentos de dados junto às empresas de telefonia fixa e/ou móvel que operam 
na região, aos funcionários da agência local da ECT e aos funcionários da Prefeitura Municipal, 
bem como trabalho analítico da Consultora. Os produtos resultarão em um relatório contendo 
avaliação sobre a situação atual da telefonia fixa e móvel, do acesso à internet, do sistema postal 
e dos jornais e rádios existentes no Município. 

 
• Serviço de eliminação de resíduos sólidos: tem como objetivo analisar a coleta e deposição de 

resíduos sólidos, para avaliar a existência de possíveis problemas sanitários quanto à ausência 
ou deficiências desse serviço no Município, através de levantamento de dados junto aos 
funcionários do órgão municipal de meio-ambiente e serviços urbanos e de trabalho analítico da 
Consultora. Desse levantamento resultará um relatório contendo avaliação sobre: 
- coleta e deposição de resíduos sólidos (se diretamente ou mediante concessão), indicando se 

existe tratamento diferenciado do lixo hospitalar e industrial;  
- abrangência da coleta segundo a freqüência do serviço 
- localização do vazadouro dos resíduos urbanos; 
- tecnologia de manejo do lixo empregada no vazadouro municipal; 
- separação do lixo reciclável e aproveitamento do lixo orgânico. 

 
• Serviço de limpeza urbana: tem como objetivo analisar o serviço de limpeza de logradouros e 

terrenos baldios para avaliar a existência de possíveis problemas sanitários quanto à ausência ou 
deficiências desse serviço, através de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no 
órgão municipal de meio-ambiente e serviços urbanos e de trabalho analítico da Consultora. 
Desse levantamento resultará um relatório contendo avaliação sobre: 
- varrição de logradouros e limpeza de terrenos baldios, se diretamente ou mediante 

concessão; 
- abrangência da varrição segundo a freqüência do serviço. 

 
• Serviço de arborização pública: tem como objetivo analisar o serviço municipal responsável 

pela manutenção e reposição da arborização em parques, logradouros públicos e fundos de 
vales, para avaliar a existência de possíveis problemas ambientais quanto à ausência de 
cobertura vegetal nesses locais. O método utilizado será de levantamento de dados e entrevistas 
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com funcionários no órgão municipal de meio ambiente e serviços urbanos, além de trabalho 
analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo avaliação sobre: 
- conservação de parques, praças, logradouros e fundos de vales; 
- prática de manutenção, recuperação e plantio ou replantio de árvores nos logradouros e áreas 

de preservação ambiental; 
- projetos existentes quanto à reforma e implantação de parques e praças, bem como quanto à 

adoção de mobiliário urbano em logradouros. 
 
• Serviço de transporte coletivo: tem como objetivo analisar o sistema de transporte coletivo 

existente para avaliar a suficiência e adequação da oferta desse serviço à população, através do 
levantamento de dados junto à Prefeitura Municipal, de entrevistas com funcionários das 
empresas rodoviárias e de trabalho analítico da Consultora. Desse levantamento resultará um 
mapa com a localização dos terminais rodoviários existentes na Cidade, além de um relatório 
contendo avaliação sobre: 
- linhas de transporte intermunicipal que servem o Município, contendo a localização do 

terminal rodoviário e dos pontos intermediários de parada; 
- transporte coletivo urbano, se houver, explicitando se diretamente ou mediante concessão, 

com a indicação das linhas, pontos de parada, etc;  
- existência de tarifas sociais unificadas, passes de estudantes, etc. 

 
• Serviço de educação: tem como objetivo analisar o sistema educacional existente para avaliar a 

suficiência e adequação da oferta desse serviço à população. A metodologia utilizada será de 
levantamento de dados junto ao INEP, à SEED e à Prefeitura Municipal, além de entrevistas com 
funcionários dos órgãos voltados ao ensino formal e de trabalho analítico da Consultora. Os 
produtos gerados serão um mapa com a localização dos estabelecimentos de ensino da Cidade e 
um relatório contendo avaliação sobre o sistema educacional existente no Município, segundo a 
natureza e os níveis de ensino, bem como aspectos referentes à infra-estrutura física dos 
estabelecimentos municipais e ao transporte escolar. 

 
• Serviço de saúde: tem como objetivo analisar o sistema de saúde existente para avaliar a 

suficiência e adequação da oferta dos seus serviços à população, através de levantamento de 
dados e entrevistas com funcionários nos órgãos de saúde e de trabalho analítico da Consultora. 
Para tanto serão considerados dados da SESA, da Prefeitura Municipal e dos demais órgãos 
ligados à área de saúde. Os produtos gerados serão um mapa com a localização dos 
estabelecimentos de saúde da Cidade, além de relatório contendo avaliação sobre o sistema de 
saúde existente, segundo sua natureza e tipo de estabelecimento, bem como aspectos referentes 
aos índices de morbidade por tipo de enfermidade, às principais causas de mortalidade e aos 
índices de vacinação.  

  
• Serviço de fomento à cultura, recreação e lazer: tem como objetivo analisar os espaços 

culturais e de recreação e lazer existentes, para avaliar a suficiência e adequação da oferta 
desses equipamentos à população. A metodologia utilizada será de levantamento de dados junto 
à SEEC, à Prefeitura Municipal e aos demais órgãos públicos ligados à área de cultura, recreação 
e lazer, e de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados serão um mapa com a 
localização dos estabelecimentos destinados a atividades culturais, de recreação e de lazer, bem 
como um relatório contendo avaliação sobre os equipamentos existentes no Município e na 
Cidade, segundo sua natureza e tipo. 

  
• Serviço de segurança pública e defesa civil: tem como objetivo analisar os sistemas policial e 

de defesa civil no Município, para avaliar a segurança e a capacidade da administração municipal 
de se mobilizar em calamidades públicas e emergências. Para tanto, serão feitos levantamento de 
dados junto à SESP, à Prefeitura Municipal e aos órgãos policiais e de defesa civil no Município, 
além de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados serão um mapa com a localização 
das unidades policiais existentes na Cidade, além de um relatório contendo avaliação sobre o 
sistema de segurança pública e de defesa civil existente, indicando o contingente de pessoal e os 
equipamentos empregados nas diversas áreas, bem como aspectos referentes aos índices de 
criminalidade e às principais ocorrências, segundo sua natureza e tipo. 
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5.1.5. Sistema de Controle de Informações - SCI 
 

Com relação ao Sistema de Controle de Informações, serão tratados os seguintes temas: 
 
• Cadastro imobiliário municipal: tem como objetivo analisar o sistema de registro e recuperação 

de dados do cadastro imobiliário e avaliar a necessidade de aperfeiçoamento desse instrumental, 
visando evitar a evasão e a injustiça fiscal e conhecer o universo de imóveis territoriais e prediais 
na sede municipal. Para tanto, serão efetuados levantamentos de dados e entrevistas com 
funcionários no órgão municipal incumbido do cadastro imobiliário, além de trabalho analítico da 
Consultora, culminando com um relatório contendo avaliação sobre o sistema de arquivamento e 
recuperação de informações cadastrais. 

 
• Cadastro econômico municipal: tem como objetivo analisar o sistema de registro e recuperação 

de dados do cadastro de produtores e avaliar a necessidade de aperfeiçoamento desse 
instrumental, visando evitar a evasão e a injustiça fiscal e conhecer o universo de produtores e 
prestadores de serviços do Município. Para tanto, serão efetuados levantamentos de dados e 
entrevistas com funcionários no órgão municipal incumbido do cadastro de produtores, bem como 
trabalho analítico da Consultora, culminando com um relatório contendo avaliação sobre o 
sistema de arquivamento e recuperação de informações cadastrais.  

 
5.1.6. Sistema de Controle de Decisões - SCD 
 

Com relação ao Sistema de Controle de Decisões, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Legislação urbanística: tem como objetivo analisar o arcabouço legal à disposição da 
administração municipal para orientar, disciplinar e controlar o desenvolvimento urbano do 
Município. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas com funcionários 
dos órgãos municipais competentes, bem como trabalho analítico da Consultora, gerando um 
relatório contendo avaliação sobre as seguintes leis: 
- Lei do Plano Diretor; 
- Lei do Perímetro Urbano; 
- Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
- Lei do Sistema Viário; 
- Lei de Loteamentos; 
- Código de Edificações; 
- Código de Posturas; 
- Lei de Preservação Ambiental. 

 
• Instrumentos legais para o desenvolvimento: tem como objetivo analisar o arcabouço legal à 

disposição da administração municipal para alavancar o desenvolvimento econômico do 
Município, o que foi feito através de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no 
órgão municipal de fomento à agricultura, à indústria e ao comércio e de trabalho analítico da 
Consultora, gerando um relatório contendo avaliação sobre as leis de fomento do Município. 

 
• Estrutura administrativa municipal: tem como objetivo analisar a estrutura da administração 

municipal para avaliar a sua capacidade de responder aos desafios do desenvolvimento sócio-
econômico e à gestão do processo de planejamento a implementar. O método utilizado será de 
levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão administrativo do Município, bem 
como de trabalho analítico da Consultora, gerando um quadro contendo o organograma da 
Prefeitura Municipal e um relatório contendo avaliação sobre: 
- estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, com a definição das competências e 

atribuições das suas unidades funcionais;  
- identificação dos órgãos potencialmente aptos a cuidar da implementação do Plano Diretor 

Municipal e posterior gestão do processo local de planejamento; 
- identificação da necessidade de contratação e/ou treinamento de pessoal para a gestão do 

processo local de planejamento. 
 
• Finanças municipais: tem como objetivo analisar a situação fiscal e financeira da administração 

municipal para avaliar a capacidade de investimento e de endividamento do Município, com vistas 
à implementação das obras e diretrizes propostas pelo Plano Diretor Municipal, o que se dará 
através de levantamento de dados junto ao órgão fazendário do Município, à Secretaria do 
Tesouro Nacional e de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados incluirão quadros 
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sobre os aspectos fiscais e financeiros da administração municipal e um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- evolução e composição das receitas e despesas do Município; 
- perfil da dívida consolidada; 
- capacidade de endividamento/investimento do Município. 

 
5.1.7. Análise Inter-Relacionada de Sistemas 
 

Completada a fase de caracterização e avaliação dos sistemas que compõem a realidade 
municipal, a fase seguinte de Análise Temática Integrada consistirá em confrontar esses sistemas 
entre si, através da análise das relações bi-unívocas estabelecidas pelos pares de sistemas. O estudo 
dessas relações será feito com base em perguntas a respeito da interferência que cada sistema 
exerce sobre o outro, sendo tais perguntas formuladas com finalidade prospectiva, ou seja, com vistas 
ao encaminhamento das propostas necessárias à superação das disfunções identificadas na etapa 
anterior de caracterização dos sistemas. Essas relações serão investigadas a partir de perguntas tais 
como as listadas a seguir. 

 
• Relação SAH X SAP 

- As características culturais da população que colonizou a região constituem elemento redutor 
ou acelerador do potencial de desenvolvimento econômico?  

- As atividades produtivas estão gerando postos de trabalho na quantidade necessária para 
ocupar a população em idade ativa? 

- A remuneração média do trabalho assalariado nas atividades produtivas é suficiente para 
assegurar a sobrevivência da população? 

- O comércio e os serviços locais têm condições de suprir adequadamente as necessidades de 
consumo da população? 

- Quais municípios a população procura para adquirir os bens e serviços não encontrados em 
Rio Azul? 

 
• Relação SAH X SSN 

- O processo de colonização da região provocou distúrbios na base física natural, a exemplo de 
desertificação, eliminação de fauna, ou assoreamento de rios? 

- Qual a densidade demográfica no território municipal? 
- Qual a densidade demográfica na sede municipal? 
- Quais características da base física natural condicionam, restringem ou favorecem o 

assentamento humano no território regional? 
 
• Relação SAH X SSA 

- As correntes migratórias para o Município têm gerado assentamentos irregulares?  
- A infra-estrutura sanitária urbana atende satisfatoriamente às necessidades da população? 
- Os serviços públicos de educação, saúde e segurança atendem a demanda da população? 
- Qual o consumo de área necessário para abrigar o crescimento da população da Cidade nos 

próximos dez anos? 
- O quadro urbano está sub ou superdimensionado para o crescimento projetado da 

população? 
 
• Relação SAH X SCI 

- Existem informações atualizadas, confiáveis e utilizáveis sobre a população? 
- Existe um cadastro atualizado de informações sobre as condições de vida da população, 

sobretudo de baixa renda? 
 
• Relação SAH X SCD 

- Existe pessoal qualificado na administração municipal para a gestão do processo de 
planejamento urbano? 

- A legislação urbanística existente tem representado um fator de estímulo, ou de desestímulo, 
ao assentamento de populações de baixa renda na Cidade? 

 
• Relação SAP X SSN 

- Quais as restrições do clima e do solo às atividades agrárias e extrativas? 
- As atividades agrícolas estão utilizando técnicas conservacionistas do solo e da água? 
- As atividades produtivas estão aproveitando plenamente as potencialidades da base física 

natural da região e do Município? 
- O Município possui ocorrências minerais passíveis de exploração em escala econômica? 
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- A base física natural favorece a atividade de exploração florestal? 
- As atividades produtivas industriais e de serviços estão gerando algum processo de poluição 

do solo, da água, ou do ar? 
 
• Relação SAP X SSA 

- A infra-estrutura urbana e regional existente constitui deficiência ou potencialidade para 
alavancar o desenvolvimento econômico? 

- Quais os requisitos do desenvolvimento econômico em termos de necessidade de ampliação 
da infra-estrutura urbana? 

 
• Relação SAP X SCI 

- Existem informações atualizadas e confiáveis sobre a evolução quantitativa das atividades 
produtivas no Município? 

- O cadastro municipal de produtores está atualizado? 
 
• Relação SAP X SCD 

- A Lei de Uso e Ocupação do Solo está sendo observada no que se refere aos ordenamentos 
a respeito da localização e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços? 

- Existe lei de incentivo ao desenvolvimento econômico? 
 

• Relação SSN X SSA 
- A base física natural opõe alguma restrição à urbanização ou à edificação? 
- A ocupação urbana respeitou as características da base natural? 
- A ocupação urbana provocou efeitos deletérios sobre a base natural, a exemplo de erosão, 

poluição, instabilidade de encostas ou assoreamento de cursos d’água? 
 
• Relação SSN X SCI 

- Existe conhecimento suficientemente consolidado sobre a base natural na administração 
municipal, para possibilitar que a gestão do meio físico preserve a sua sustentabilidade? 

 
• Relação SSN X SCD 

- Existe legislação específica no Município destinada à preservação ambiental? 
 
• Relação SSA X SCI 

- O cadastro imobiliário municipal encontra-se atualizado? 
 
• Relação SSA X SCD 

- A legislação urbanística vigente possibilita efetivo controle do uso e ocupação do solo no 
Município? 

- A aprovação de loteamentos está obedecendo a Lei 6.766/79 e a legislação posterior? 
 
• Relação SCI X SCD 

- Existe sistema de avaliação da legislação urbanística em vigor com vistas ao seu permanente 
aperfeiçoamento? 

 
Identificadas estas situações, são analisadas as tendências de evolução das mesmas, para 

efeito de avaliar se algumas delas poderiam vir a se transformar em problemas no futuro, ou de que 
maneira poderiam se agravar determinados conflitos hoje já detectados. Concluídas tais 
investigações, a Análise Temática Integrada se encerra com a elaboração de um relatório contendo 
as principais condicionantes, deficiências e potencialidades diagnosticados no Município. 
 
 
5.2. DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES 
 

O trabalho terá continuidade com a fase de Definição de Diretrizes e Proposições, na qual 
serão formuladas as propostas destinadas a viabilizar a superação das deficiências e o 
aproveitamento das potencialidades identificadas na fase anterior, para serem implementadas 
segundo um escalonamento a curto, médio e longo prazos. A partir das conclusões acerca do 
território municipal, referendadas pela comunidade em audiência pública, será formulado um modelo 
prospectivo quanto ao tipo de Município e de Cidade em que Rio Azul deverá se transformar, para 
atender aos anseios da sua população. 
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A construção desse modelo envolverá um elenco de proposições de diversas naturezas, cuja 
implementação conjunta destina-se a dar operacionalidade ao processo de gestão que, a partir do 
presente Plano Diretor Municipal, se pretende institucionalizar. Esse elenco de proposições incluirá 
diretrizes tais como: 

 
• o estabelecimento de uma Política de Desenvolvimento Urbano Municipal; 
• a implantação de uma sistemática permanente de planejamento e de procedimentos adotados 

para aprovação de projetos de parcelamento do solo e de edificações; 
• a dinamização e ampliação das atividades econômicas do Município, nos setores primário, 

secundário e terciário; 
• a racionalização do uso e ocupação do solo municipal, incluindo a solução de ocupações 

irregulares e clandestinas e ações para regularização fundiária urbana; 
• a estruturação do sistema viário, bem como sua hierarquização e dimensionamento; 
• a distribuição eqüitativa dos equipamentos e serviços urbanos, em atendimento à demanda 

existente, visando a melhoria integral da qualidade de vida da população; 
• o incremento da infra-estrutura existente, possibilitando o desenvolvimento do Município, com 

ênfase para aspectos referentes ao transporte, às telecomunicações e à energia; 
• o controle sanitário e a proteção ambiental, incluindo a coleta e destinação de resíduos 

sólidos e o esgoto, bem como a preservação de mananciais de captação e a recomposição 
das matas ciliares; 

• a proteção do patrimônio histórico, paisagístico e cultural. 
 
 
5.3. PROPOSIÇÕES PARA A LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 
Nessa fase do Plano Diretor Municipal serão apresentadas as minutas de anteprojetos de leis, 

acompanhadas dos respectivos mapas, sendo que a primeira delas refere-se à institucionalização do 
Plano como instrumento legal de implementação das políticas de gestão urbana e de 
desenvolvimento municipal, em obediência ao contido na Constituição Federal, ao Estatuto da 
Cidade, à Constituição Estadual e à Lei Orgânica Municipal. 

 
Em seguida serão apresentadas as minutas dos anteprojetos das leis urbanísticas referentes 

ao perímetro urbano, ao uso e ocupação do solo, ao sistema viário, ao parcelamento do solo, às 
edificações e ao código de posturas. O instrumental legal acima referido visa a assegurar o 
desenvolvimento sustentado do Município, a função social da cidade e da propriedade, além de 
proporcionar ao Município a faculdade de aplicar os instrumentos de gestão aportados pelo Estatuto 
da Cidade. A metodologia utilizada para elaboração das minutas de Anteprojeto de Lei será a 
conversão das diretrizes propostas em linguagem jurídica, em consonância com as normas e leis 
vigentes no Estado e no País, de modo a possibilitar sua aprovação pelo Poder Legislativo Municipal. 

 
Tal fase também contempla medidas destinadas à instauração do processo local de 

planejamento, traduzidas nas propostas de inserção institucional dessa atividade na estrutura 
administrativa do Município, de constituição e qualificação do pessoal a compor a equipe técnica 
dedicada ao planejamento, em especial à implementação, avaliação e realimentação do Plano Diretor 
Municipal, e de definição do modus operandi a ser utilizado na realização dessas atividades. Esta 
etapa do Plano Diretor Municipal incluirá também a proposição de um conjunto de indicadores para 
avaliação sistemática da realidade e do desempenho da administração pública na aplicação das 
políticas de desenvolvimento físico-territorial e sócio-econômico do Município.    
 
 
5.4. PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS 

 
Esta fase compreende as propostas relativas à implementação do Plano Diretor Municipal, 

através da avaliação aproximada dos custos de execução e da definição das prioridades de ação e de 
investimento, em correspondência à projeção das finanças municipais, para o período dos cinco anos 
subseqüentes à aprovação do Plano.   

 
O Plano de Ação e Investimentos visa orientar os investimentos do Município na manutenção, 

ampliação e melhoria da infra-estrutura e dos serviços públicos anos, para efeito de se alcançar os 
padrões de qualidade estabelecidos a partir de requisitos técnicos e da vontade da comunidade 
manifestada em consulta popular, incluindo projetos relativos ao sistema de drenagem pluvial, 
pavimentação, obras viárias e aos serviços públicos de transportes, educação, saúde, promoção e 
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assistência social, habitação, segurança, cultura, recreação, lazer, coleta e tratamento de resíduos, 
limpeza pública, conservação e arborização de parques, logradouros e fundos de vales, entre outras, 
os quais visam garantir significativa melhora na qualidade de vida da população. 

 
Cabe lembrar ainda que o Plano de Ação e Investimentos permitirá aos municípios atenderem 

ao disposto na Lei Estadual n°. 15.229 de 25/06/2006, que substituiu e revogou o Decreto Estadual 
nº. 2.581 de 17/02/04, obtendo acesso aos investimentos disponibilizados pelo Governo Estadual. 
 
 
6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 O cronograma de atividades a seguir ilustra cada fase dos trabalhos do Plano Diretor 
Municipal de Rio Azul, bem como os métodos e resultados esperados de cada uma dessas 
atividades. O prazo de conclusão do trabalho é de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme mostra o 
cronograma na TABELA 1 a seguir. 
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TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Criação do fluxo de 
informações 
 

Definição do modus 
operandi 

Estratégias de comunicação 
Nivelamento de conhecimentos 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 
 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento do Plano de 
Trabalho e Relatório Parcial 1 

                                    

Processo de Participação Definição de 
estratégias de 
apresentação 

Realização da 1ª Audiência 
Pública 

                                    

Treinamento da Equipe 
Técnica Municipal  

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento de aspectos da 
Análise Temática Integrada,  
Diretrizes e Legislação Básica 

                                    

Plano de 
Trabalho e 
Atividades 
Preliminares 
 

Treinamento da 
Comissão de 
Acompanhamento 

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento da organização, 
funcionamento e competências 
da Comissão  

                                    

Identificação da base de 
dados 
 

Definição de sistema 
de informações  

Modelagem de base de dados 
georreferenciada 

                                    

Levantamento de dados 
 
 

Pesquisa bibliográfica 
e de campo 

Criação e ordenamento de banco 
de dados 

                                    

Análise Temática 
Integrada 

Análise de sistemas 
Geoprocessamento 

Identificação de condicionantes, 
deficiências e potencialidades 
Mapas Temáticos 

                                    

Análise 
Temática 
Integrada 
 

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento da Análise Temática 
Integrada e Relatório Parcial 2 
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 TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (continuação) 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Definição de diretrizes e 
propostas 

Análise de sistemas 
Estratégia prospectiva 

Diretrizes e propostas de curto, 
médio e longo prazo 
 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento da Definição de 
Diretrizes e Relatório Parcial 3 
 

                                    

Processo de Participação Definição de 
estratégias de 
apresentação 

Realização da 2ª Audiência 
Pública 
 

                                    

Definição de 
Diretrizes e 
Proposições 

Treinamento da Equipe 
Técnica Municipal  

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento do processo de 
planejamento, indicadores e 
plano de ação e investimentos 

                                    

Elaboração da Lei do 
Plano Diretor  
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Plano Diretor 

                                    

Elaboração da Lei do 
Perímetro Urbano 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Perímetro Urbano 

                                    

Elaboração da Lei do 
Parcelamento do Solo 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Parcelamento do Solo 

                                    

Elaboração da Lei do Uso 
e Ocupação do Solo 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Uso e Ocupação do Solo 

                                    

Elaboração da Lei do 
Sistema Viário 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Sistema Viário 

                                    

Elaboração da Lei do 
Código de Edificações e 
Obras 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto da Lei do 
Código de Edificações e Obras 

                                    

Elaboração da Lei do 
Código de Posturas 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto da Lei do 
Código de Posturas 

                                    

Legislação 
Básica 

Elaboração de leis 
específicas 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de leis 
específicas 
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TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (continuação) 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adequação da estrutura 
administrativa 
 

Planejamento 
estratégico 

Definição de instrumentos para 
planejamento e gestão municipal 

                                    

Construção de 
indicadores 
 

Planejamento 
estratégico 

Indicadores 
 
 

                                    

Legislação 
Básica (cont.) 

Preparação dos produtos 
finais 
 

Atendimento a normas 
técnicas 

Legislação Básica e Processo de 
Planejamento e Gestão e 
Relatório Parcial 4 

                                    

Indicação de ações e 
projetos 
 

Planejamento 
estratégico 

Cronograma físico-financeiro de 
ações e investimentos 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento do Plano de Ação e 
Investimentos e Relatório Parcial 
5 

                                    

Processo de Participação Estratégias de 
apresentação 
 

Realização da 3ª Audiência 
Pública e Criação do Conselho 
de Desenvolvimento Municipal 

                                    

Treinamento da Equipe 
Técnica 

Exposição dialogada 
Debates 

Criação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal 
Implementação do Plano Diretor  

                                    

Plano de 
Ação e de 
Investimentos 
 

Treinamento da 
Comissão de 
Acompanhamento 

Exposição dialogada 
Debates 

Criação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal 
Implementação do Plano Diretor 
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ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 
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7. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO NATURAL 
 
7.1. LOCALIZAÇÃO FISIOGRÁFICA 
 

O Estado do Paraná faz parte da Região Sul do Brasil e seu território, com uma superfície de 
199.314,85km², está dividido em uma planície litorânea e um altiplano interior, separados entre si pela 
escarpa da Serra do Mar. Esse altiplano faz parte do Planalto Meridional Brasileiro e compõe-se de 
três sub-planaltos, contando-se sucessivamente de leste para oeste: o Primeiro Planalto, também 
conhecido como Planalto de Curitiba; o Segundo Planalto, ou de Ponta Grossa; e o Terceiro Planalto, 
que abriga as regiões nordeste, norte, noroeste, oeste e sudoeste do Estado.  

 
O Município de Rio Azul está localizado no Segundo Planalto Paranaense e pertence à 

Microrregião de Irati, que por sua vez é integrante da Mesorregião Sudeste Paranaense. Rio Azul faz 
parte da Associação dos Municípios do Centro Sul do Paraná – AMCESPAR, igualmente tem sede 
em Irati, congregando ainda os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio 
Martins, Mallet, Prudentópolis, Rebouças e Teixeira Soares. O território municipal, de acordo com a 
Resolução do IBGE nº. 05, de 10 de outubro de 2002, possui uma superfície de 614,30Km², situando-
se na parte centro-sul da Mesorregião, fazendo divisa com os municípios de Irati ao norte; Rebouças 
e São Mateus do Sul a leste; Mallet ao sul; e Cruz Machado e Inácio Martins a oeste. Ver FIGURA 2. 

 
FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO 

 

 
 

 
A Cidade de Rio Azul está situada nas coordenadas 25º43’33” de Latitude Sul e 50º47’20” de 

Longitude Oeste de Greenwich, e seu sítio urbano, ocupando aproximadamente 656 hectares, 
desenvolve-se em torno dos 856,00m de altitude sobre o nível do mar. A sede municipal é cortada 
pela rodovia federal BR-153, também conhecida como Transbrasiliana por atravessar o País de norte 
a sul. Através da mesma se tem acesso à rodovia BR-277, que faz a ligação entre os países do 
Mercosul - via Foz do Iguaçu – e a Capital do Estado e o Porto de Paranaguá.  

 
Ao sul, a BR-153 promove a ligação com o Estado de Santa Catarina e o sul do Brasil, 

passando por União da Vitória. Em função disso, o Município desfruta de boa acessibilidade nas 
malhas rodoviárias regional e nacional, distando a sede municipal por rodovia cerca de 40km de Irati, 
75km de União da Vitória, 186km de Curitiba e 272km do Porto de Paranaguá. Ver FIGURA 3. 
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FIGURA 3 – MALHA RODOFERROVIÁRIA REGIONAL 

 
FONTE: DER. 

 
Em 26 de março de 1918, através da Lei Estadual nº. 1759/18, o Município foi emancipado de 

São João do Triunfo, com o nome de Roxo Ruiz, tendo a instalação oficial ocorrido no dia 14 de julho 
do mesmo ano, data em que se comemora o seu aniversário. Em 1929, através da Lei Estadual n°. 
2.645 de 10/04/1929, o Município passou a chamar-se Rio Azul. Em 1932 sua autonomia foi cassada, 
passando a constar o mesmo como distrito do Município de Mallet. Em 31/01/1934, através do 
Decreto Estadual n°. 193/34, a autonomia do Município foi restabelecida, com a mesma área anterior. 

 
Em 1938, através do Decreto Estadual n°. 7.573 de 20/10/1938, foi anexado ao território 

municipal o Distrito de Soares, então pertencente ao Município de São Mateus do Sul. No entanto, em 
5 de novembro de 1981, através da Lei n°. 7.518/81, o referido Distrito foi extinto e atualmente Rio 
Azul conta apenas com o distrito sede, pertencendo à Comarca de Rebouças. Ver MAPA 1 – 
MUNICÍPIO. 

 
O território municipal comporta ainda os chamados “faxinais”, comunidades tradicionais em 

que se destaca o uso coletivo da terra para a criação de animais, a produção agrícola de base familiar 
e o extrativismo florestal de baixo impacto. A organização do espaço nos faxinais é bastante singular, 
dividida em espaços privados (moradias, quintais, jardins e mangueirões) e de uso coletivo, destinado 
à criação dos animais e à preservação da mata nativa. As áreas dos faxinais são cercadas 
externamente, sendo que junto aos portões de acesso geralmente existem mata-burros para evitar a 
saída dos animais.  

 
Os faxinais no Paraná foram regulamentados pelo Decreto Estadual n°. 3.446/97, sendo 

considerados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, seguindo as mesmas 
diretrizes de utilização das Áreas de Proteção Ambiental – APA e prevendo o repasse do ICMS 
Ecológico para as comunidades. Em 2007, o Governo Estadual promulgou a Lei n°. 15.673/07 que 
reconhece a territorialidade dos faxinais.  

 
Segundo relatório elaborado pelo IAP em 2004, apenas 44 das áreas mapeadas como faxinal 

no Estado podiam ser consideradas “remanescentes”, ou seja, mantinham a organização social típica 
do faxinal e a paisagem de matas de araucária. Outras 56 áreas estavam desativadas, isto é, 



 34 

preservavam apenas a paisagem de florestas nativas, enquanto 52 podiam ser consideradas extintas, 
uma vez que perderam totalmente suas características originais.  

 
Dentre os 44 faxinais remanescentes, 15 situam-se na região de Rio Azul, abrangendo 

também os municípios de Irati, Rebouças, Mallet e Inácio Martins. Desses, porém, apenas 10 
constam oficialmente como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, sendo três em Rio 
Azul: Lajeado dos Mellos, com 287,0ha, Taquari, com 312,2ha, e Água Quente dos Meiras, com 
280,7ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 35 

MAPA 1 – MUNICÍPIO 
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7.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 
 
7.2.1. Geologia 
 

O Município de Rio Azul está localizado no extremo oeste do Segundo Planalto Paranaense, 
junto à Serra da Esperança, que o divide do Terceiro Planalto, e seu substrato rochoso compreende 
desde os derrames basálticos da Formação Serra Geral até as rochas sedimentares da Bacia do 
Paraná. Ver FIGURA 4.  

 
FIGURA 4 – REGIÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 
FONTE: MINEROPAR 

 
Sua formação geológica é diversificada, sendo que a contar de oeste para leste, o Município 

apresenta em seu subsolo rochas das formações Serra Geral, Pirambóia e Botucatu, pertencentes ao 
Grupo São Bento, e das formações Rio do Rasto e Teresina, do Grupo Passa Dois. Já no extremo 
leste do Município encontram-se sedimentos recentes, junto ao leito do Rio Potinga, constituindo-se 
de rochas areno-síltico-argilosas de deposição fluvial, originárias do Quaternário.  

 
A Formação Serra Geral, que cobre grande parte da Bacia Sedimentar do Paraná, ocupando 

53,0% do território paranaense, é composta por camadas de derrames basálticos sucessivos, 
ocorridos no período Jurássico-Triássico, com espessuras variando de 30,0m a 40,0m. Esses 
derrames compõem-se de três partes principais: base, zona central e topo. Na base encontra-se uma 
zona vítrea e vesicular, facilmente alterável, enquanto a porção central é mais espessa, formada por 
basalto maciço recortado por fraturas verticais e/ou horizontais. No topo sobressaem bolhas formadas 
quando da expulsão dos gases vulcânicos, as quais podem ser preenchidas (“amídalas”) ou não 
(“vesículas”), resultando em pedras soltas nas encostas das mesetas, de formato esferoidal.  

 
As rochas da Formação Serra Geral encontradas no Município são do tipo efusivas básicas 

toleíticas, compostas por basaltos maciços e amigdalóides, afaníticos, variando de cinzentos a pretos, 
com intercalação de arenitos finos. De modo geral, as rochas da Formação Serra Geral possuem 
baixa vulnerabilidade ao intemperismo e à erosão, apresentando como principal entrave ao uso e 
ocupação do solo a presença de solos litólicos e de afloramentos de rochas, principalmente em zonas 
de relevo ondulado e montanhoso, com declividades acima de 20,0%.  

 
De acordo com a MINEROPAR, é comum que a erosão e a decomposição seletivas das 

rochas basálticas ressaltem na topografia as unidades de derrames, formando verdadeiras escarpas, 
representadas por áreas com declividades acima de 20,0%, delimitadas por quebras de relevo 
positivas e negativas, aproximadamente coincidentes com os contatos entre os derrames. O padrão 
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de fraturas, juntamente com as zonas vesiculares do topo dos derrames, pode funcionar como canais 
alimentadores de aqüíferos subterrâneos, necessitando medidas de monitoramento da descarga de 
efluentes químicos, industriais e domésticos para evitar a contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas neste compartimento. 

 
As rochas sedimentares, por sua vez, ocupam cerca de 25% do território paranaense, porção 

esta que compreende uma faixa com largura média de 130km que corta o Estado de norte a sul, 
sendo formada pelos grupos Passa Dois, Guatá, Itararé e Paraná. Tal compartimento geológico-
geotécnico corresponde à principal produção de insumos energéticos do Estado – carvão e xisto – 
além de apresentar expressiva reserva de urânio e de calcário e grandes explorações de argila e 
areia para construção civil.  

 
Predominam nessa região geológica arenitos, siltitos e folhelhos com índices médios a altos 

de vulnerabilidade ao intemperismo e à erosão, requerendo cuidados específicos para uso e 
ocupação do solo, conforme recomendações da MINEROPAR, a saber: 

- implantação de sistemas distintos de escoamento de águas pluviais e servidas, integrados 
aos sistemas a jusante; 

- adoção de sistema eficiente de coleta, deposição e manejo de lixo; 
- implantação de tubulações em todas as linhas de drenagem ou concentração de fluxo com 

declividade superior a 2,5%, através de sistema de dissipação de energia nos pontos de 
lançamento; 

- orientação da ocupação urbana, através da implantação de lotes com sua maior dimensão 
paralela às curvas de nível nas encostas com declividade superior a 25%; 

- orientação da ocupação urbana, através da implantação de lotes com sua maior dimensão 
ortogonal à linha de enchente nos fundos de vale; 

- limitação da ocupação urbana através de exigências quanto à drenagem e à terraplenagem 
prévia, estimulando a preservação permanente de fundos de vale; 

- exigência de planejamento prévio de projetos de exploração e recuperação para atividades 
de extração mineral. Ver MAPA 2 – GEOLOGIA DA MESORREGIÃO. 
 
Em Rio Azul, as rochas pertencentes à Formação Serra Geral ocupam uma pequena porção 

no extremo noroeste do território municipal. Devido à distância em relação à faixa preferencial de 
ocorrência dessa formação, existem poucos diques de diabásio no território municipal, os quais 
afloram dentre as camadas de rochas sedimentares. De acordo com estudos da MINEROPAR, entre 
as localidades de Santa Cruz e Martins, na porção leste do Município, existem duas soleiras de 
diabásio de grande extensão, com espessura em torno de 40 m. A base da primeira aflora na cota de 
800 m, encaixada nos siltitos e argilitos da Formação Teresina, enquanto a segunda recorta os siltitos 
e arenitos da Formação Rio do Rasto, Membro Serrinha, com a base aflorando na cota dos 900 m.  

 
Quanto à Formação Pirambóia, esta consiste de arenitos finos a médios, esbranquiçados, 

intercalados por siltitos avermelhados, correspondendo a depósitos aluviais. Já as rochas da 
Formação Botucatu são constituídas de arenitos avermelhados, de granulação fina a média, 
quartzosos e friáveis, cujas características sedimentares apontam uma deposição eólica em ambiente 
desértico. Sob essas rochas encontra-se o chamado “Aqüífero Botucatu ou Guarani”, cuja 
disponibilidade de água subterrânea está relacionada à porosidade e permeabilidade dos arenitos. 
Em Rio Azul, as rochas da Formação Pirambóia-Botucatu afloram sob os basaltos, nos sopés da 
Serra da Esperança, e na forma de um morro testemunho isolado, na localidade de Marumbi dos 
Ribeiros.  

 
A Formação Rio do Rasto ocupa uma grande área do Município e compreende duas sub-

formações: Membro Serrinha, formada por siltitos e arenitos esverdeados, muito finos, micríticos e 
calcarenitos, localizados ao sul; e Membro Morro Pelado, constituída por siltitos e argilitos 
avermelhados, intercalados com arenitos finos, situados na porção oeste do território. A Formação 
Rio do Rasto demarca o início da transição entre o ambiente marinho raso de planícies de marés – 
Membro Serrinha – e os depósitos continentais fluviais e de planície deltaica – Membro Morro Pelado. 
Sua espessura é de cerca de 400 m, sendo que dentre os fósseis encontrados nesta unidade 
predominam anfíbios, pelecípodos, conchostráceos e palinomorfos.  

 
De acordo com estudos da MINEROPAR, na região de Rio Azul aflora a porção inferior da 

Formação Rio do Rasto, mais rica em argila e silte e pobre em areia, característica que torna difícil 
distingui-la da Formação Teresina, fazendo parecer que o território municipal é constituído de uma 
única formação sedimentar.  
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A Formação Teresina, por sua vez, ocupa a parte norte e nordeste do território municipal e 
consiste da fina intercalação de argilitos e folhelhos cinza escuros com siltitos e arenitos muito finos, 
cinza-claros. No terço superior, intercalam-se calcários oolíticos, estromatolíticos e silicificados, além 
de leitos de coquina que podem atingir até 1 m de espessura. A laminação típica da formação é 
geralmente ondulada e cruzada, com fendas de ressecamento preenchidas com arenito fino, feições 
estas que indicam um ambiente de deposição marinho raso, sob influência de marés. 

 
Sua espessura é de aproximadamente 300 m nos afloramentos, sendo que nestes as rochas 

mais laminadas decompõem-se formando pequenas placas ligeiramente nodulares nas camadas 
mais siltosas ou blocos arredondados nas zonas mais maciças e ricas em argila. Nas zonas de 
contato com as soleiras de diabásio, estas rochas podem se mostrar endurecidas, por efeito térmico 
do magma, tornando-as aptas à extração e uso na construção civil, para a produção de 
paralelepípedos, petit-pavés, lajes de calçamento, fundações e revestimento. Ver MAPA 3 – 
GEOLOGIA DO MUNICÍPIO. 
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MAPA 2 – GEOLOGIA DA MESORREGIÃO  
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 MAPA 3 – GEOLOGIA DO MUNICÍPIO 
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7.2.2. Solos 
 

Com relação aos solos encontrados em Rio Azul, estes representam a interação entre o clima 
mesotérmico úmido subtropical e as rochas do seu substrato, com predominância dos argissolos e 
nitossolos na metade sudeste do Município e de cambissolos e neossolos na porção noroeste. Ver 
MAPA 4 – SOLOS DO MUNICÍPIO. 

 
Os argissolos ocorrem na região centro sul e sudeste do território municipal, e também no 

extremo norte, sendo em geral ácidos e pouco férteis, o que implica na necessidade de correção e 
manejo adequado. Nas áreas de relevo suave, os argissolos são aptos à mecanização e apresentam 
melhores condições de conservação, enquanto nos terrenos ondulados há maiores obstáculos à 
mecanização e conservação, com tendência moderada a alta ao desencadeamento de processos 
erosivos. As atividades produtivas mais indicadas para esses solos referem-se a culturas perenes, 
pastagens e reflorestamentos nas áreas menos acidentadas, devendo ser preservada a vegetação 
natural nos vales e encostas de inclinação mais pronunciada. 

 
Os nitossolos, encontrados no nordeste do Município, também apresentam textura argilosa, 

sendo aptos à mecanização e de fácil manejo, embora necessitem de corretivos. Devido à porosidade 
e permeabilidade, apresentam fácil desagregação mecânica, estando sujeitos à erosão nas 
superfícies com declividades superiores a 10,0% desprovidas de cobertura vegetal, enquanto 
naquelas com mais de 20,0%, podem sofrer rastejo e escorregamento.  

 
Quanto aos cambissolos, estes se situam na porção centro-ocidental do Município, 

apresentando textura argilosa, pouca profundidade, alta acidez e baixa fertilidade natural. Já os 
neossolos litólicos, que ocupam boa parte da porção oeste do território municipal, em terrenos 
fortemente ondulados a montanhosos, têm textura argilosa e baixa fertilidade, sendo inaptos à 
mecanização e de difícil conservação. De modo geral, os solos litólicos são rasos, com até um metro 
de profundidade, apresentando grande quantidade de cascalho e matacões. São aptos à ocupação 
urbana desde que com critérios técnicos adequados, já que a pouca profundidade desfavorece a 
instalação de infra-estrutura subterrânea.  

 
No extremo sudeste há uma pequena mancha de latossolos, os quais possuem textura 

argilosa, alta porosidade e alta permeabilidade. Apresentam aptidão à mecanização e boas condições 
de conservação, embora necessitem de corretivos devido à baixa fertilidade. Por fim, ao longo de 
toda a várzea do Rio Potinga, que perfaz a divisa leste e nordeste do município, encontram-se 
gleissolos, que se caracterizam por apresentarem permanente saturação de água. 

 
No que diz respeito às características de vulnerabilidade dos solos, a maior parte do território 

municipal de Rio Azul repousa sobre rochas com alta suscetibilidade à erosão, com índices de 
vulnerabilidade de respectivamente 2,4 nas formações Pirambóia e Botucatu e 2,7 nas áreas da 
Formação Rio do Rasto e 2,8 na Formação Teresina, valores muito próximos ao máximo (3,0). Já na 
pequena porção de área correspondente aos derrames basálticos da Formação Serra Geral o índice 
de vulnerabilidade é menor, de 1,5. Ver MAPA 5 – VULNERABILIDADE À DENUDAÇÃO DA 
MESORREGIÃO.   
 
 

 
 



 42 

MAPA 4 – SOLOS DO MUNICÍPIO 
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MAPA 5 – VULNERABILIDADE À DENUDAÇÃO DA MESORREGIÃO  
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7.2.3. Geomorfologia 
  

O Município de Rio Azul, com altitude média de 856 m acima do nível do mar, é caracterizado 
por um relevo levemente ondulado, delimitado no extremo noroeste pela escarpa da Serra da 
Esperança, cujas altitudes máximas chegam a 1.245 m no Faxinal dos Moura e a 1.168 m no 
Marumbi do Elias. Já o ponto mais baixo do território encontra-se junto à barra do Rio Braço do 
Potinga, no extremo sudeste do Município, com cotas em torno de 760 m.  
 

A Cidade de Rio Azul está situada na porção central do Município, a aproximadamente 
856,00m s.n.m., localizada às margens do Rio Faxinal. Este divide o Município em duas porções 
aproximadamente iguais em extensão, porém fisiograficamente contrastantes. Enquanto a 
proximidade da Serra da Esperança confere à metade noroeste do território municipal um relevo mais 
acidentado, a porção sudeste apresenta declives progressivamente suaves em direção à várzea do 
Rio Potinga.  

 
A sede municipal, cujo quadro urbano se instalou ao longo dos trilhos da Estrada de Ferro 

São Paulo-Rio Grande, em torno da antiga estação ferroviária, estende-se ao longo da vertente 
direita do Rio Faxinal. A maior parte da Cidade assenta-se sobre áreas de relevo plano a suave 
ondulado, entrecortadas por vários afluentes do Rio Faxinal, cujas margens em grande parte, foram 
ocupadas indevidamente. As áreas de maior declividade encontram-se a leste, enquanto nos 
quadrantes norte, oeste e sul, lindeiros à calha do Rio Faxinal, os terrenos são mais planos. Ver 
FIGURA 5, FIGURA 6, FIGURA 7 e FIGURA 8. 

 
 

FIGURA 5 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR NORTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 14/06/2007. 
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FIGURA 6 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR LESTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 20/08/2007. 

 
 

FIGURA 7 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR SUL 

 
FONTE: INTERACTO, em 23/10/2008. 
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FIGURA 8 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR OESTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 23/10/2008. 

 
 
7.2.4. Clima 
 

Segundo a classificação climática de Wladimir KÖPPEN, a Mesorregião do Sudeste 
Paranaense, onde se situa Rio Azul, possui clima tipo Cfb - que se caracteriza por ser sub-tropical, 
mesotérmico úmido e sem estação seca definida. Os verões são frescos, com maior propensão à 
ocorrência de chuvas, ao passo que os invernos são frios, com geadas severas freqüentes, sem 
estação seca. Ver FIGURA 9. 

 
FIGURA 9 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO KÖPPEN 

 
FONTE: IAPAR. 
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De acordo com dados da estação experimental do IAPAR para o período 1963-2007, a 
temperatura média anual na região de Rio Azul é de 17,5°C, sendo a média máxima anual de 23,9°C 
e a média mínima anual de 12,9°C. As maiores temperaturas costumam ocorrer no mês de janeiro, 
que apresenta média máxima de 27,5°C no período, sendo a máxima absoluta registrada nesse de 
35,6°C, em janeiro de 2006. As menores temperaturas ocorrem em julho, que apresenta média 
mínima de 8,3°C, sendo a mínima absoluta de -5,7°C, em julho de 1975. Ver FIGURA 10. 
 
 As precipitações pluviométricas na região são bem distribuídas ao longo do ano, sendo a 
precipitação pluviométrica anual da ordem de 1.582mm. Janeiro é o mês mais chuvoso, com 
180,1mm e média de 16 dias de chuva, enquanto agosto é o mês mais seco, com 78,8mm e média 
de 8 dias de chuva. A umidade relativa do ar média na região de Rio Azul é de 80,3%, sendo maior 
nos meses de março, maio e junho, com uma média de 83%, e menor nos meses de agosto e 
novembro, com uma média de 77%. Ver FIGURA 11 e FIGURA 12. 
 

Dados do mesmo período indicam que os índices de evaporação na região são maiores em 
novembro, atingindo 74,5mm, e menores em junho, quando chegam a 44,4mm. Já a insolação é 
maior em novembro, com uma média de 179,7 horas de sol, e menor em setembro, com uma média 
de 146,0 horas.  

 
FIGURA 10 – TEMPERATURA MÉDIA ANUAL  

 
FONTE: IAPAR. 
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FIGURA 11 – PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL 

 
FONTE: IAPAR. 

 
 

FIGURA 12 – UMIDADE RELATIVA ANUAL 

 
FONTE: IAPAR. 
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7.2.5. Hidrografia 
 

O território paranaense compreende duas grandes bacias hidrográficas, quais sejam a do 
Oceano Atlântico e a do Rio Paraná. Esta última faz parte do sistema do Rio da Prata e tem como 
maiores tributários no Estado os rios Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu, que são afluentes 
pela sua margem esquerda. Os rios Tibagi, Ivaí e Iguaçu nascem no Segundo Planalto Paranaense e 
seguindo em sentidos que vão desde sul-norte, como o Rio Tibagi, até leste-oeste, como o Iguaçu, 
transpõem a Escarpa da Serra Geral e percorrem o Terceiro Planalto Paranaense, desaguando no 
Rio Paranapanema, ou diretamente no Rio Paraná.  

 
O Município de Rio Azul está inserido totalmente na área de abrangência da bacia do Rio 

Iguaçu, contendo numerosos cursos d’água que compõem uma rede de drenagem fortemente 
integrada. Os rios que cortam o território municipal têm vergência predominante para nordeste, sendo 
suas cabeceiras situadas no sopé da Serra da Esperança, correndo em direção ao Rio Potinga, 
afluente direto do Rio Iguaçu pela margem direita. Este nasce no Município vizinho de Irati e é o 
principal curso d’água de Rio Azul, sendo seus principais afluentes em território municipal os rios 
Braço do Potinga, Vila Nova, Azul, das Pedras, Água Quente e Cachoeira. Ver MAPA 6 – 
HIDROGRAFIA MUNICIPAL. 

 
A classificação dos tributários do Rio Potinga, de jusante para montante, segue o esquema a 

seguir: 
 
Rio Braço do Potinga Arroio do Salto 
Rio da Vila Nova 
Arroio do Cortiço 
Rio Azul   Córrego Invernada 
   Arroio dos Martins 
   Rio Palmeirinha 
Córrego do Lajeado 
Rio das Pedras   Rio Cachoeira Córrego Passo da Carlota 
      Rio Faxinal   Arroio Monjolo 
          Arroio Curtume 
      Rio Vinagre 
      Arroio Fundão 
      Rio dos Elias 
      Arroio dos Carneiros 
      Arroio do Liberto 
      Arroio Pinhalzinho 
Rio Água Quente  Rio São Paulino Rio Pousinho   Arroio dos Limas 
      Rio São Miguel 
   Rio Taquari Arroio dos Laras 
      Arroio dos Boles 
      Arroio dos Ribeiros 
      Rio Cachoeira   
 
 Na sede municipal, o principal curso d´água é o Rio Faxinal, que corre em direção SW-NE, 
delimitando a ocupação urbana em sua margem direita. Seus afluentes dentro do quadro urbano, 
dentre os quais sobressaem os arroios Monjolo e do Curtume, rumam no sentido NNW. A maioria 
deles têm suas margens desmatadas e ocupadas indevidamente, configurando grave situação 
ambiental, ao contrário do Rio Faxinal, que ainda apresenta alguns trechos cujas margens se 
encontram preservadas. Ver MAPA 7 – HIDROGRAFIA URBANA. 
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MAPA 6 – HIDROGRAFIA MUNICIPAL 
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MAPA 7 – HIDROGRAFIA URBANA 
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7.2.6. Vegetação 
 
 A vegetação é reflexo da interação de um conjunto de fatores naturais, dentre os quais 
notadamente a latitude, a altitude, o clima e a formação pedológica. A Mesorregião  
Sudeste Paranaense encontra-se em zona de clima sub-tropical, situada na região fitogeográfica da 
chamada Floresta Ombrófila Mista. Esta, também chamada Floresta de Araucária, estende-se pelos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, correspondendo a áreas de altitude em 
torno de 600m s.n.m. No Paraná, essa formação se estende do Primeiro Planalto, desde o sopé da 
Serra do Mar, até o Terceiro Planalto, na região de Laranjeiras do Sul, ocupando toda a porção 
centro-sul do Estado. Ver FIGURA 13.  
 

FIGURA 13 – CLASSIFICAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL ORIGINAL NO PARANÁ 
 

 
 

A Floresta de Araucária ou Floresta Ombrófila Mista apresenta em sua composição florísticas 
espécies de lauráceas tais como a imbuia (Ocotea porosa), o sassafrás (Ocotea odorifera) e a canela-
lageana (Ocotea pulchella). Merecem destaque também a erva-mate (Ilex paraguariensis) e a caúna 
(Ilex theezans), entre outras aqüifoliáceas. Diversas espécies de leguminosas (jacarandá, caviúna e 
monjoleiro) e mirtáceas (sete-capotes, guabiroba, pitanga) também são encontradas, além de 
coníferas (pinheiro-bravo), rutáceas (pau-marfim), euforbiáceas (tapexingüí) e solanáceas (fumo 
bravo), dentre outras espécies. 

 
É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade animal, contando com muitas 

espécies ameaçadas de extinção, algumas endêmicas. Dentre os mamíferos constam a onça-pintada, 
a jaguatirica, o mono-carvoeiro, o macaco-prego, o guariba, o mico-leão-dourado, a preguiça-de-
coleira, o caxinguelê, o tamanduá e várias espécies de sagüis. Entre as aves destacam-se o jacu, o 
macuco, a jacutinga, a araponga e o sanhaço, além de beija-flores, tucanos, saíras e gaturamos, 
enquanto entre os répteis se contam lagartos, jibóias, jararacas e corais verdadeiras. 

 
Em 2002, de acordo com o IAP, a Mesorregião Sudeste Paranaense apresentava pouco mais 

de 312 mil hectares de cobertura florestal e de 60 mil hectares de reflorestamento, equivalentes 
respectivamente a 18,4% e 3,5% do território mesorregional. A cobertura florestal deste último 
correspondia a 12,2% da cobertura estadual, que em 2002 era de aproximadamente 2,5 milhões de 
hectares, enquanto a área reflorestada da Mesorregião equivalia a 11,6% dos reflorestamentos do 
Estado, que naquele ano somavam 518 mil hectares. Ver TABELA 2 e FIGURA 14. 
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TABELA 2 – ÁREA TOTAL, COBERTURA FLORESTAL E REFLORESTAMENTO POR 
MESORREGIÃO E ESTADO DO PARANÁ. 2002 
ÁREA COBERTURA FLORESTAL REFLORESTAMENTO MESORREGIÃO 

TOTAL  
(ha) 

% ÁREA 
ESTADO 

ÁREA (ha) % ÁREA 
TERRIT. 

% COB. FLOR. 
ESTADO 

ÁREA (ha) % ÁREA 
TERRIT. 

% REFL. 
ESTADO 

CENTRO-OCIDENTAL 1.191.894 5,97 63.444 5,32 2,50 6.967 0,58 1,34 
CENTRO-ORIENTAL 2.178.254 10,91 264.539 12,14 10,40 238.171 10,90 45,98 
CENTRO-SUL 2.638.105 13,21 390.137 14,79 15,35 32.072 1,21 6,20 
METROPOLITANA 2.301.512 11,52 859.299 37,33 33,80 128.605 5,58 2,83 
NOROESTE 2.481.602 12,43 101.876 4,10 4,00 4.593 0,18 0,88 
NORTE PIONEIRO 1.572.706 7,87 82.793 5,26 3,26 12.689 0,80 2,45 
NORTE-CENTRAL 2.453.217 12,28 134.399 5,47 5,29 12.976 0,52 2,50 
OESTE 2.290.856 11,47 264.421 11,54 10,40 14.506 0,63 2,80 
SUDESTE 1.700.649 8,51 312.056 18,35 12,27 60.059 3,53 11,60 
SUDOESTE 1.163.843 5,83 68.973 5,92 2,71 7.286 0,62 1,40 
PARANÁ 19.972.637 100,00 2.541.935 12,72 100,00 517.925,00 2,59 100,00 
FONTE: SEMA 
 

 
FIGURA 14 – REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA NO PARANÁ. 2002 

 
 

 
Quanto ao Município de Rio Azul, este apresentava em 2003 cerca de 13.359,2 hectares de 

cobertura florestal e 452,3 hectares de reflorestamento, equivalentes respectivamente a 21,3% e 
0,7% do território municipal. No entanto, a cobertura florestal do Município correspondia a apenas 
4,3% da cobertura da Mesorregião, enquanto sua área reflorestada equivalia a 0,8% dos 
reflorestamentos da região. 

 
Embora o território municipal apresente uma razoável proporção de cobertura florestal, essa 

se concentra na área de abrangência da APA Estadual da Serra da Esperança, criada através do 
Decreto Estadual n°. 9.905, de 27 de janeiro de 1992. A Serra divide o segundo e o terceiro planaltos 
do Paraná, perfazendo o limite entre os municípios de Inácio Martins e Rio Azul, no extremo noroeste 
deste último. Também são remanescentes de mata nativa os faxinais, os quais, conforme comentado 
anteriormente, foram regulamentados no Paraná pelo Decreto Estadual n°. 3.446/97, sendo 
considerados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, com as mesmas diretrizes 
de utilização das Áreas de Proteção Ambiental – APA. 

 
Estudo elaborado pelo IAP em 2004 verificou uma crescente desagregação das comunidades 

faxinalenses, devido ao incremento da agricultura convencional, principalmente da produção do fumo 
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e carvão, e das atividades de reflorestamento, com o conseqüente desmatamento e contaminação do 
meio ambiente. Além disso, nota-se a ausência de políticas públicas direcionadas aos faxinais, 
visando sua sustentabilidade econômica e seu fortalecimento organizacional, o que tem motivado a 
implementação de ações nesse sentido por parte do Governo.  

 
Em Rio Azul, estão cadastrados como ARESUR, recebendo regularmente o ICMS Ecológico, 

os faxinais Lajeado dos Mellos, Taquari e Água Quente dos Meiras. A Prefeitura Municipal recebe o 
repasse correspondente do Governo Estadual, aplicando os recursos diretamente nessas três 
comunidades. Já no caso do ICMS Ecológico referente à APA da Serra da Esperança, o valor 
repassado pelo Estado fica para o Município. 

 
Quanto às áreas urbana e periurbana de Rio Azul, nota-se a existência de alguns 

remanescentes de mata nativa ao longo de alguns trechos do Rio Faxinal, principalmente em sua 
margem esquerda, sendo que no espaço rural periférico ao quadro urbano há uma ocorrência mais 
significativa de reservas nativas e reflorestamentos. Tendo em vista que o Rio Faxinal é manancial de 
abastecimento da sede municipal, iniciou-se recentemente um trabalho de recuperação e 
preservação da mata ciliar em sua bacia, o que deveria ser estendido a outros rios do Município. 

 
Já com relação à arborização nos logradouros públicos, esta é praticamente inexistente, tanto 

nas vias dos loteamentos mais recentes quanto na área central, justamente onde se verifica a maior 
concentração de pedestres e nas quais seria mais necessária a proteção contra o sol proporcionada 
pelas árvores. Tal insuficiência constitui uma carência considerável em termos da qualidade do 
espaço urbano, demandando a execução urgente de um projeto de arborização por parte do Poder 
Público Municipal, no sentido de empreender o plantio de árvores nos passeios laterais das ruas e 
praças da Cidade. Ver FIGURA 15 e MAPA 8 – ARBORIZAÇÃO PÚBLICA. 

 
FIGURA 15 – AV. MANOEL RIBAS, DESPROVIDA DE ARBORIZAÇÃO 

 
FONTE: INTERACTO em 20/08/2007. 
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MAPA 8 – ARBORIZAÇÃO PÚBLICA 
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8. SISTEMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS 
 
8.1. ASPECTOS REGIONAIS 
 

Rio Azul está inserido na Mesorregião Geográfica 09 do Sudeste Paranaense, que abrange 
um total de 21 municípios, dentre os quais se sobressaem Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e 
União da Vitória, cada um constituindo-se em pólo de uma microrregião, conforme classificação do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a saber: 

- Microrregião 31 de Prudentópolis, composta pelos municípios de Fernandes Pinheiro, 
Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Prudentópolis e Teixeira Soares;  

- Microrregião 32 de Irati, composta pelos municípios de Irati, Mallet, Rebouças e Rio Azul; 
- Microrregião 33 de União da Vitória, composta pelos municípios de Bituruna, Cruz Machado, 

General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e União da Vitória; 
- Microrregião 34 de São Mateus do Sul, composta pelos municípios de Antônio Olinto, São 

João do Triunfo e São Mateus do Sul. Ver FIGURA 16. 
 

FIGURA 16 – MICRORREGIÕES DA MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE. 2000 
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Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, a Mesorregião Sudeste 
Paranaense ocupa uma área de 16.977km² e abriga um dos menores contingentes populacionais do 
Paraná, resultando em uma densidade demográfica média de 21,3hab/km² em 1996. É composta por 
21 municípios, na maioria de pequenas dimensões e predominantemente rurais, destacando-se 
apenas o de Irati como de transição de rural para urbano. O índice de urbanização, de 49,4% em 
1996, era o mais baixo das mesorregiões do Estado, sendo que somente 6 de seus municípios 
possuíam mais de 50,0% de população vivendo em meio urbano naquele ano.  

 
No conjunto dos municípios com população majoritariamente urbana, sobressaíam União da 

Vitória, principal centro da Mesorregião, com um nível de centralidade de médio para forte, e Irati, 
com nível de centralidade médio, cujo papel de subcentro regional é beneficiado pela distância 
geográfica relativamente grande que o separa de centros mais fortes como Guarapuava, Ponta 
Grossa e União da Vitória, o que faz o Município dominar o seu espaço circundante praticamente sem 
concorrência. Em 2000, segundo dados do IBGE, o índice de urbanização da Mesorregião subiu para 
53,6%, mas mesmo assim continuou sendo o menor dentre as mesorregiões do Estado. 

  
A Mesorregião Sudeste Paranaense caracteriza-se por uma grande estabilidade quanto ao 

seu contingente demográfico, não apresentando nem absorção nem esvaziamento, mas sim uma 
lenta redução no ritmo de crescimento, a qual está relacionada à retração da população rural, fruto do 
frágil processo de sustentação de sua economia agrária. As taxas anuais de crescimento demográfico 
da população total foram de 1,2% nos anos 70; 1,3% nos 80; e de 0,7% entre 1991 e 1996 e, 
enquanto a partir do início da década de 90 a população rural começou a diminuir, a urbana nesse 
período passou a crescer com maior intensidade, pela absorção da migração rural da própria região. 

 
O Sudeste Paranaense tem as maiores áreas de florestas naturais do Paraná, com grandes 

reservas de araucária e de erva-mate, tendo a exploração de ambas se constituído historicamente na 
base econômica da região. É uma das regiões mais tradicionais do Estado, tendo sido colonizada por 
migrantes eslavos (poloneses, ucranianos e russos) que, sob o regime de pequenas propriedades 
desde o tempo da colonização, vêm desenvolvendo uma agricultura alimentar em meio a grandes 
dificuldades, em função das características impróprias de suas terras para a agricultura.     

 
Dentre as 10 mesorregiões do Paraná a Sudeste vem mantendo uma das menores 

participações no valor adicionado total do Estado (2,74% em 1996), com as menores participações no 
valor adicionado do setor agropecuário (4,19%); comercial (1,59%); e de serviços (1,30%), enquanto 
no industrial detinha 3,00% de participação, colocando-se como a mesorregião de posição mais alta 
entre as cinco últimas. Apesar disso, respondia em 1996 por 17,6% da produção estadual de 
alimentos, com base na produção de feijão, arroz e batata, destacando-se na produção do feijão os 
municípios de Irati e Prudentópolis. Com atuação restrita à comercialização do feijão e do milho 
sobressaem três pequenas cooperativas: a Cooperativa Agrícola Mista de Prudentópolis - CAMP; a 
Cooperativa Agrícola de Bituruna - COABIL; e a Cooperativa Agrícola Irati - COOPERATI, enquanto 
na comercialização da produção leiteira atua a Cooperativa Produtora de Leite de Irati - LACTISUL.   

 
Ao lado da produção alimentar, o fumo constitui uma cultura importante na região, 

representando 57,2% da área colhida no Paraná entre 1992 e 1994, a qual, embora desenvolvida em 
praticamente todos os seus municípios, ocorre mais intensamente em Rio Azul, Imbituva, Ipiranga, 
São João do Triunfo e Prudentópolis. Como particularidade da região e de significativa importância na 
complementação da renda agrícola, a extração da erva-mate se dá na forma de faxinais, onde é feita 
a conservação conjunta e o uso comum de áreas de matas nativas, as quais também são usadas 
para pastagem.     

 
A atividade industrial associada ao extrativismo florestal respondia em 1996 por 13,6% do 

valor adicionado da indústria da madeira no Estado, integrando a mesorregião às áreas madeireiras 
mais importantes do Paraná. Cinco de seus municípios tinham expressiva participação no valor 
adicionado do gênero, sendo eles: União da Vitória, com 4,9%; Bituruna (1,6%); Imbituva (1,5%); 
General Carneiro (1,5%) e Irati, com 1,4%.  

 
A grande disponibilidade de matéria-prima, contudo, inibiu o desenvolvimento tecnológico da 

indústria madeireira, sobretudo frente à pressão da legislação ambiental, o que fez a região passar a 
sofrer desvantagens comparativas a outras regiões em anos recentes. Todavia, a região ainda 
ostenta uma posição proeminente no setor no âmbito estadual, com o maior número de madeireiras 
concentradas em União da Vitória, Irati, Prudentópolis e General Carneiro. Conquanto predominem os 
desdobramentos e os beneficiamentos iniciais, começam a se destacar os processamentos de maior 
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agregação de valor, como a fabricação de placas, compensados e outros, mas não o gênero do 
mobiliário, que ainda é incipiente na região. 

 
A atividade papeleira, que em 1996 representava 6,0% do valor adicionado do gênero no 

Estado, era composta por pequenas unidades de produção de pasta mecânica e outros artefatos, 
estando as principais unidades instaladas em União da Vitória, Irati, Rio Azul e Prudentópolis. As 
perspectivas para tal atividade na região repousam nos reflorestamentos com pinus, que permitiriam 
a produção de madeira de boa qualidade tanto para a indústria madeireira, como para a de papel.     

 
O atraso tecnológico no gênero industrial madeireiro tem como compensação um mercado de 

trabalho bastante favorável, como atesta o fato de que embora em 1996 tivesse a metade do valor 
adicionado da indústria da Mesorregião Centro-sul, a Mesorregião Sudeste ofertava uma quantidade 
maior de postos de trabalho que esta na indústria naquele ano. A atividade madeireira da região tinha 
o segundo maior mercado de trabalho no gênero no Estado, sendo que 4 outros gêneros também 
apresentavam uma absorção expressiva de mão-de-obra, quais sejam os de papel-papelão; 
alimentos; minerais-não-metálicos; e têxtil.  

 
A estrutura ocupacional na região demonstra predomínio da absorção pelo setor primário, 

tendo o emprego urbano na atividade industrial peso relativamente grande também em mais da 
metade dos seus municípios. O emprego no setor terciário, por sua vez, é pouco expressivo, 
representado nos pequenos municípios quase que exclusivamente pela administração pública 
municipal, sendo que apenas em União da Vitória e Irati o mesmo é mais forte e diversificado. 

 
Segundo dados do IPARDES, no ano 2000 a Mesorregião Sudeste Paranaense participava 

com 2,3% do valor adicionado total do Estado, figurando em 9º. lugar entre as 10 mesorregiões do 
Paraná. No setor primário, a região também ocupava a 9ª. posição, com 4,4% do valor adicionado 
estadual, à frente apenas da Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense; no setor industrial aparecia 
em 6º. lugar, com 2,5% de participação; no setor comercial ocupava a última posição, com 1,3% de 
participação, enquanto nos serviços estava em penúltimo lugar, com 0,6% do valor adicionado 
setorial do Estado. Ver TABELA 3. 

 
TABELA 3 – PARTICIPAÇÃO DAS MESORREGIÕES NO VALOR ADICIONADO FISCAL TOTAL E 

SETORIAL DO PARANÁ. 2000 
VALOR ADICIONADO FISCAL 2000/TOTAL SETORIAL DO ESTADO (%) 

MESORREGIÃO 
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL 

METROPOLITANA DE CURITIBA 3,74 52,73 50,41 68,39 45,86 
NORTE-CENTRAL PARANAENSE 15,79 10,95 18,67 16,47 14,32 
OESTE PARANAENSE 24,41 13,78 10,64 4,28 13,84 
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 10,21 8,96 5,09 2,43 7,61 
CENTRO-SUL PARANAENSE 7,92 3,62 2,94 1,47 3,91 
NOROESTE PARANAENSE 9,69 2,30 3,27 2,47 3,65 
SUDOESTE PARANAENSE 9,01 2,44 2,94 1,66 3,48 
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 6,63 1,93 2,80 1,36 2,84 
SUDESTE PARANAENSE 4,37 2,55 1,33 0,63 2,33 
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 8,24 0,74 1,90 0,84 2,16 
PARANÁ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
FONTE: IPARDES. 
 

Dada a predominância de atividades rurais tradicionais, a região possuía em 1996 a menor 
renda familiar média per capita no Estado, com a maior proporção de chefes de domicílio com 
rendimento até 2 salários mínimos (65,7%). Em virtude da sua colonização de origem européia, a 
importância dada à escolarização reflete-se em uma média de anos de estudos relativamente elevada 
- 4,3 anos - e na maior proporção de adultos alfabetizados do interior do Estado (85,7%). As 
condições de saneamento básico, porém, demonstram precariedade, com apenas 76,6% dos 
domicílios abastecidos por água; 57,4% servidos por esgotos e 71,8% atendidos pela coleta de lixo. 

     
O Sudeste Paranaense, com fraca urbanização, possui uma economia frágil, baseada em 

atividades pouco competitivas, a qual começa a dar sinais de esgotamento, induzindo a um lento 
movimento migratório rural em direção às suas áreas urbanas e à região metropolitana de Curitiba. A 
Mesorregião caracteriza-se pela inexistência de centros de destaque na rede urbana paranaense, 
sobressaindo-se apenas União da Vitória, devido à conurbação estabelecida com a cidade 
catarinense de Porto União, enquanto os seus demais municípios destacam-se pelo elevado 
crescimento da população urbana, em um comportamento de retenção provisória do esvaziamento 
rural, como Prudentópolis, Irati, Cruz Machado e Paula Freitas. 
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Segundo dados do IPEA, o atual grau de urbanização da Mesorregião Sudeste Paranaense 
resulta de um processo gradativo ocorrido a partir de 1970, Essa retração homogênea da população 
rural, somada à sua participação minoritária na população total a desqualifica como elemento de 
comparação entre os diversos subespaços da Região, motivo pelo qual utilizou-se a população dos 
seus centros urbanos para essa finalidade. Para se efetuar tal comparação, tomou-se por base a 
população das 21 cidades que compõem a Mesorregião, montando-se um quadro com a relação 
dessas localidades segundo a ordem decrescente de suas populações em 1991 e 2000. Comparando 
essas populações, percebe-se que apesar do aumento do contingente demográfico urbano na 
Mesorregião (média de 31,2% no período), a grande maioria das cidades manteve as respectivas 
posições ao longo da década, demonstrando uma relativa estabilidade da rede urbana regional 

 
Os cinco maiores centros urbanos da Mesorregião - União da Vitória, Irati, São Mateus do 

Sul, Prudentópolis e Imbituva - que potencialmente apresentam maior capacidade de atrair migrantes, 
mantiveram suas posições no ranking no período considerado. Entretanto, nos dois primeiros a taxa 
de crescimento da população urbana, de 13,4% em União da Vitória e de 25,7% em Irati, foi menor 
do que a média mesorregional. Já nos outros três centros urbanos a taxa foi superior, sendo de 
32,7% em São Mateus do Sul, de 60,4% em Prudentópolis e de 87,7% em Imbituva - esta última a 
maior da Mesorregião. Dentre as cidades de menor porte, poucas ostentaram taxas superiores à 
média regional, tendo as demais cidades apresentado taxas bastante modestas ou até mesmo 
negativas, como Antônio Olinto (-1,0%) e Teixeira Soares (-16,9%). Ver TABELA 4. 

 
TABELA 4 – RELAÇÃO ORDEM-TAMANHO DA POPULAÇÃO URBANA DA MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE. 1991/2000 

 
De modo geral, analisando-se o ranking das 21 cidades da Microrregião percebe-se que: 

- 17 cidades mantiveram em 2000 as posições que ocupavam em 1991, destacando-se em 
ordem decrescente os pólos microrregionais de União da Vitória, Irati, São Mateus do Sul e 
Prudentópolis, além de Imbituva; 

- 2 cidades perderam posições: Paulo Frontin e Teixeira Soares, tendo esta última teve perda 
absoluta de população, em parte devido ao desmembramento de Fernandes Pinheiro; 

- 2 cidades ganharam posições: Paula Freitas e Rio Azul, que apresentou um crescimento 
significativo devido ao processo de industrialização recente experimentado pelo Município. 
 
Transpondo-se para o mapa da Microrregião as informações relativas às permutas de posição 

e aos índices de variação demográfica dos seus centros urbanos entre 1991 e 2000, observa-se que 
o pano de fundo do território regional, quanto ao comportamento demográfico da sua rede urbana, é 
caracterizado por cidades que mantiveram suas posições no conjunto. Ver FIGURA 17. 

 CIDADE 
POP.  
1991 

VARIAÇÃO CIDADE 
POP. 
2000 ∆∆∆∆ % 

01 UNIÃO DA VITÓRIA 40.201  UNIÃO DA VITÓRIA 45.591 13,4 

02 IRATI 31.278  IRATI 39.306 25,7 

03 SÃO MATEUS DO SUL 15.927  SÃO MATEUS DO SUL 21.131 32,7 

04 PRUDENTÓPOLIS 11.392  PRUDENTÓPOLIS 18.276 60,4 

05 IMBITUVA 7.874  IMBITUVA 14.781 87,7 

06 GENERAL CARNEIRO 6.078  GENERAL CARNEIRO 8.903 46,5 

07 BITURUNA 5.575  BITURUNA 7.506 34,6 

08 MALLET 5.528  MALLET 6.862 24,1 

09 REBOUÇAS 5.396  REBOUÇAS 6.570 21,8 

10 TEIXEIRA SOARES 4.556  RIO AZUL 4.334 35,2 

11 IPIRANGA 3.214  IPIRANGA 3.996 24,3 

12 RIO AZUL 3.206  TEIXEIRA SOARES 3.785 -16,9 

13 IVAÍ 2.958  IVAÍ 3.708 25,4 

14 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 2.830  SÃO JOÃO DO TRIUNFO 3.503 23,8 

15 CRUZ MACHADO 2.473  CRUZ MACHADO 3.459 39,9 

16 PORTO VITÓRIA 1.854  PORTO VITÓRIA 2.216 19,5 

17 PAULO FRONTIN 1.573  PAULA FREITAS 2.200 49,4 

18 FERNANDES PINHEIRO (*) 1.549  FERNANDES PINHEIRO (*) 1.965 26,9 

19 PAULA FREITAS 1.473  PAULO FRONTIN 1.752 11,4 

20 GUAMIRANGA (*) 1.420  GUAMIRANGA (*) 1.628 14,6 

21 ANTÔNIO OLINTO 618  ANTÔNIO OLINTO 612 -1,0 

 TOTAL MESORREGIÃO  154.004  TOTAL MESORREGIÃO  202.084 31,2 
FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
(*) Sedes de distritos que se transformaram em municípios depois de 1991. 
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FIGURA 17 – DINÂMICA DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO SUDESTE 
PARANAENSE. 1991/2000 

 
 
A ordem decrescente desses centros pelo tamanho de suas populações em 2000, permite 

identificar a existência dos seguintes níveis hierárquicos: 
- Em um 1º nível situam-se as cidades de União da Vitória e Irati, com populações de 45.591 e 

39.306 habitantes, respectivamente, as quais somadas representavam 42,0% da população 
urbana da Mesorregião, participação inferior à de 1991, quando as populações de ambas 
somavam 46,4% da urbana total; 

- Em um 2º nível, com populações variando de 21.131 a 14.781 habitantes, sucediam-se as 
cidades de São Mateus do Sul, Prudentópolis e Imbituva, cujos contingentes demográficos 
somados aumentaram sua participação no total de 22,8% para 26,8% no período; 

- Em um 3º nível, com populações variando de 8.903 a 6.570 habitantes, situavam-se as 
cidades de General Carneiro, Bituruna, Mallet e Rebouças, as quais mantiveram suas 
posições no ranking entre 1991 e 2000; 
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- Em um 4º nível, com populações variando de 4.334 a 3.459 habitantes, posicionavam-se 6 
cidades, destacando-se a alternância de posições entre Rio Azul e Teixeira Soares, podendo 
esta última vir a perder sua posição em breve para as cidades de Ivaí e São João do Triunfo; 

- Em um 5º nível, com populações entre 2.216 e 612 habitantes, situavam-se 6 cidades, sendo 
que a maioria manteve suas posições no ranking, exceto Paula Freitas e Paulo Frontin, que 
trocaram de posição no período.  
 
Com relação ao nível de centralidade e às relações entre centralidades na Mesorregião do 

Sudeste Paranaense, destacam-se Irati e União da Vitória que possuem níveis de centralidade, 
respectivamente, médio e de médio a forte, exercendo influência sobre vários municípios em seus 
entornos, enquanto os demais municípios da Mesorregião apresentam nível de centralidade fraco. 
Ver FIGURA 18. 

 
FIGURA 18 – MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE SEGUNDO O NÍVEL DE 

CENTRALIDADE E RELAÇÕES ENTRE CENTRALIDADES. 1993 
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Pelo fato de Rio Azul estar inserida na Microrregião de Irati, sua população remete-se 
frequentemente a esse pólo regional para a aquisição de bens e serviços mais especializados, 
voltando-se com menor freqüência a União da Vitória e Ponta Grossa. Por outro lado, a população de 
toda a Mesorregião recorre a Curitiba para a aquisição de bens e serviços mais complexos, em 
virtude da maior diversidade do comércio e dos serviços nela ofertados. 

 
Nas suas ligações através de transporte rodoviário intermunicipal, Rio Azul é servida pelas 

empresas Princesa dos Campos e J. Araújo, que promovem a ligação com os municípios de Curitiba, 
Irati, União da Vitória, Ponta Grossa e demais cidades da Região. A Princesa dos Campos tem 3 
horários de 2ª a sábado e 2 aos domingos entre Rio Azul e União da Vitória; 4 horários de 2ª a 
sábado e 3 aos domingos entre Rio Azul e Irati; e 2 horários de 2ª a sábado e 3 aos domingos entre 
Rio Azul e Ponta Grossa, passando por Irati e Teixeira Soares. A J. Araújo tem 1 horário diariamente 
entre Rio Azul e Curitiba. 
  
8.2. EVOLUÇÃO ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

 
A variação do Produto Interno Bruto - PIB de Rio Azul no período 1990/2000, em comparação 

com a variação do PIB da Microrregião de Irati, do Município de Curitiba e do Estado, revela um 
crescimento surpreendente de 98,2% em 10 anos - mais que o dobro dos 41,0% da Microrregião de 
Irati. Nesse mesmo intervalo o PIB do Estado aumentou 63,6%, o que fez a participação do PIB de 
Rio Azul passar de 0,07% para 0,08% e o da sua microrregião baixar de 0,70% para 0,61% no 
conjunto do PIB estadual. Ver TABELA 5. 

  
TABELA 5 – EVOLUÇÃO DO PIB EM RIO AZUL, REGIÃO, CURITIBA E PARANÁ. 1990/2004 

1990 2000 2004 ESPAÇO 
R$ 1.000 % R$ 1.000 % 

∆ % 
90/00 R$ 1.000 % 

∆ % 
00/04 

RIO AZUL 28.242 0,07 55.968 0,08 98,2 115.669 0,10 106,7 

MICRORREGIAO 283.206 0.70 399.409 0,61 41,0 706.369 0,65 78,9 

CURITIBA 12.068.915 29,93 12.978.342 19,67 7,5 19.109.743 17,60 47,2 

PARANÁ 40.315.824 100,00 65.968.713 100,00 63,6 108.698.901 100,00 64,8 
FONTE: IBGE E IPEA. 

 
A partir do final da década de 90, contudo, verificou-se uma retomada no dinamismo da 

economia na Microrregião de Irati, o que fez o PIB desta última experimentar um crescimento médio 
de 78,9% entre 2000 e 2004, com aumentos de 106,7% em Rio Azul, 102,9% em Rebouças, 75,4% 
em Irati e 64,6% em Mallet. O índice de Rio Azul é 64,7% superior àquele verificado no Estado e 
cerca de 2,2 vezes maior do que o de Curitiba, mas somente 35,2% maior do que o registrado na sua 
microrregião, ilustrando o dinamismo econômico do Município e do espaço microrregional onde está 
inserido no período em questão. 
 

Em virtude desse desempenho, Rio Azul conseguiu aumentar a participação de 0,08% que 
possuía no PIB estadual em 2000, para 0,10% em 2004, o mesmo acontecendo com a da sua 
microrregião, que passou de 0,61% para 0,65% nesse período, porém ainda sem conseguir recuperar 
a representatividade de 0,70% que possuía em 1990. A capital paranaense, que contribuía com 
29,9% do PIB estadual em 1990 e que havia reduzido essa participação para 19,7% em 2000, viu a 
mesma cair para 17,6% em 2004, revelando perda de dinamismo de suas atividades produtivas frente 
a outros espaços do Estado, em anos recentes.  

 
Para se avaliar a evolução do PIB per capita no Município, na Microrregião de Rio Azul, no 

Município de Curitiba e no Estado, entre 1990 e 2004, utilizou-se as populações do censo de 1991, 
por não haver informação demográficas censitárias disponíveis para o ano de 1990. Tal correlação 
poderia produzir distorções caso se analisasse cada um desses espaços isoladamente, mas é 
aceitável para se comparar seu comportamento relativo, caso os valores de produção e população 
sejam tomados para os mesmos anos em todos esses espaços simultaneamente. 

  
O PIB per capita de Rio Azul experimentou um crescimento de 88,4% entre 1990 e 2000, o 

que em grande parte se explica pelo fato do mesmo ter sido significativamente maior que o de 10,2% 
da população total do Município no período. Esse incremento superou largamente o de 30,8% da sua 
microrregião - onde o crescimento demográfico foi de apenas 7,8% na década - e bastante superior 
àquele registrado no Estado, onde a expansão do PIB per capita foi de 42,6% no mesmo intervalo. 
Com isso, o valor do PIB per capita de Rio Azul, que representava 47,7% do valor do PIB estadual em 
1990, subiu para 62,8% deste último em 2000, inversamente ao que aconteceu com a sua 
microrregião, onde o valor do PIB per capita passou de 69,8% para 63,6% do valor do PIB per capita 
do Estado entre 1990 e 2000. Ver TABELA 6. 
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TABELA 6 – EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA EM RIO AZUL, REGIÃO, CURITIBA E PARANÁ. 
1990/2000 

1990 (*) 2000 2004 ESPAÇO 
R$1,00 % R$1,00 % 

∆ % 
90/00 R$1,00 % 

∆ % 
00/04 

RIO AZUL 2.276 47,7 4.298 62,8 88,4 8.670 80,9 101,7 
MICRORREGIÃO 3.331 69,8 4.358 63,6 30,8 7.477 69,7 71,6 
CURITIBA 9.178 192,3 8.087 118,1 -11,9 11.065 103,2 36,8 
PARANÁ 4.772 100,0 6.847 100,0 42,6 10.724 100,0 56,6 
FONTES: IBGE E IPEA. 
(*) Foram considerados os PIB’s de 1990 em relação à população de 1991. 

 
No período 2000/2004, o PIB per capita de Rio Azul apresentou uma expansão extraordinária, 

de 101,7%, que não foi acompanhada na mesma intensidade pela da sua microrregião e muito 
menos por aquelas do Município de Curitiba e do Paraná, demonstrando uma rápida expansão de 
suas atividades produtivas. Com isso, o valor do PIB per capita de Rio Azul, que representava 62,8% 
daquele do Estado em 2000, passou a corresponder a 80,9% do mesmo em 2004, enquanto o PIB 
per capita microrregional, no mesmo período, passou de 63,6% para 69,7% do valor do PIB per capita 
estadual, recuperando praticamente os mesmos níveis de representatividade de 1990, o que 
evidencia uma clara melhoria nas condições dos setores produtivos da Microrregião no início do 
presente decênio.  

 
Para o cálculo da evolução setorial do PIB de Rio Azul, foram considerados dados de 1990, 

1998 e 2004, os quais demonstram que ocorreram significativas transformações na economia do 
Município nesse período. De fato, conquanto o PIB total entre 1990 e 1998 tenha crescido apenas 
3,8%, o setor primário experimentou uma expansão de 30,7%, o que fez a sua participação no 
conjunto passar de 45,3% em 1990 para 57,0% em 1998. Por outro lado, a indústria sofreu uma 
retração de 67,6% e os serviços tiveram um crescimento de 50,0% no período, o que fez a 
representatividade da primeira baixar de 31,8% para 9,9% e a dos serviços subir de 22,9% para 
33,1%, entre 1990 e 1998, podendo-se deduzir que o fraco desempenho da economia do Município 
nesse período, na verdade foi provocado por uma grave crise no setor secundário da sua economia. 
Ver TABELA 7. 

  
 TABELA 7 – EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB EM RIO AZUL. 1990/2004 

1990 1998 2004 (*) SETOR 
R$1.000,00 % R$1.000,00 % 

∆ % 
90/98 R$1.000,00 % 

∆ % 
98/04 

AGROPECUÁRIA 12.790 45,3 16.711 57,0 30,7 53.776 46,5 221,8 
INDÚSTRIA 8.983 31,8 2.910 9,9 -67,6 28.420 24,6 876,6 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.468 22,9 9.700 33,1 50,0 33.473 28,9 245,1 
TOTAL 28.242 100,0 29.322 100,0 3,8 115.669 100,0 294,5 
FONTES: IPEA. 
(*) Composição setorial baseada em dados do valor adicionado da Secretaria de Estado das Finanças do Paraná.   
  

No período entre 1998 e 2004, contudo, os dados do PIB revelam uma expansão de nada 
menos que 294,5% nas atividades produtivas do Município, destacando-se novamente o crescimento 
dos setores primário e terciário, ao lado de uma espetacular recuperação do setor industrial, cujo 
crescimento foi de 876,6% em apenas 6 anos. Com isso, a representatividade da agropecuária 
baixou para 46,5% do PIB total em 2004, tendo a da indústria se elevado a 24,6%, enquanto a dos 
serviços caiu para 28,9% nesse mesmo ano.  
 

A análise da composição setorial do PIB de Rio Azul no intervalo 1990/2004 revela que o 
desempenho positivo das atividades agropecuárias tem sido acompanhado de expansão mais-que-
proporcional das industriais, o que evidencia a ligação estreita entre ambas e o peso da agroindústria 
no âmbito do setor secundário. Entretanto, embora a atividade produtiva dominante ainda seja a 
agropecuária, a economia do Município voltou a ser majoritariamente urbana, com a participação 
quase eqüitativa das atividades industriais e de serviços. 

 
 
8.3. SETOR PRIMÁRIO 
 

O clima em Rio Azul favorece as atividades agrícolas, que ocupam aproximadamente metade 
do território, respondendo por 46,5% do PIB municipal em 2004. A ênfase é para a agricultura, 
principalmente o fumo, o milho, o feijão e a soja, e para a pecuária bovina e ovina, enquanto a 
avicultura e a suinocultura são inexpressivas. Em 2006, de acordo com dados da EMATER, 28.000ha 
(44,6% do Município) estavam destinados a lavouras temporárias e 400ha (0,6%) a lavouras 
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permanentes. As pastagens naturais ocupavam 3.400ha (5,4%), enquanto as cultivadas ocupavam 
apenas 400ha (0,6%). As matas naturais respondiam por 19.480ha (31,0%) e os reflorestamentos por 
3.500ha (5,6%), sendo os 7.592ha (12,1%) restantes destinados a outros usos.  

 
Entre 2004 e 2006, a área destinada a lavouras temporárias aumentou 19,1%, enquanto 

aquela ocupada por lavouras permanentes cresceu 9,3%. As pastagens naturais mantiveram-se 
iguais, porém as cultivadas tiveram aumento de 12,7%, demonstrando o incremento das atividades 
agropecuárias no período. O acréscimo das atividades produtivas, porém, se deu às custas da 
diminuição das matas nativas, da ordem de -28,6%, e também do reflorestamentos, de -9,4%. Ver 
TABELA 8. 

 
TABELA 8 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO. 2004/2006 

2004 2006 TIPO DE OCUPAÇÃO 
HA % HA % ∆ % 

LAVOURAS TEMPORÁRIAS 23.500,00 37,4 28.000,00 44,6 19,1 

LAVOURAS PERMANENTES 366,00 0,6 400,00 0,6 9,3 

PASTAGENS NATURAIS 3.400,00 5,4 3.400,00 5,4 0,0 

PASTAGENS CULTIVADAS 355,00 0,6 400,00 0,6 12,7 

MATAS NATURAIS 27.300,00 43,5 19.480,00 31,0 -28,6 

REFLORESTAMENTO 3.862,00 6,2 3.500,00 5,6 -9,4 

OUTRAS ÁREAS 3.989,00 6,4 7.592,00 12,1 90,3 

TOTAL 62.772,00 100,0 62.772,00 100,0 0,0 
FONTE: EMATER 

 
No que diz respeito ao perfil dos produtores rurais, dados da EMATER de 2006 indicam a 

predominância dos pequenos produtores, havendo 1.800 cadastrados como Produtores Simples de 
Mercadorias Um – PSM-1, 650 como Produtores Simples de Mercadorias Dois – PSM-2 e 210 como 
Produtores Simples de Mercadorias Três – PSM-3, somando 95,0% do total de propriedades. Havia 
ainda naquele mesmo ano 80 Empresários Familiares e 60 Empresários Rurais, de um total de 2.800 
produtores. De acordo com a EMATER, em 2004 havia em Rio Azul apenas uma cooperativa, com 43 
cooperados, e 26 associações, com 650 associados. 

 
No que se refere à classificação das propriedades por grupos de área, dados do IBGE de 

1996 atestam o predomínio de estabelecimentos de pequeno porte, sendo 778 propriedades (37,9%) 
na faixa de 0 a 10ha e 1.229 estabelecimentos (59,8%) no intervalo de 10 a 100ha. Já as 
propriedades de 100 a 500ha somavam 46 estabelecimentos (2,2%), enquanto aquelas com área 
entre 500 e 1.000ha contabilizavam apenas um estabelecimento (0,1%) de um total de 2.055 
estabelecimentos recenseados naquele ano. 

 
Com respeito à condição do produtor em 1996, de acordo com a mesma fonte, 60,0% era 

proprietária de seus lotes, perfazendo 1.233 estabelecimentos. Estes somavam 30.936ha, 
correspondendo a 79,5% da área total de estabelecimentos agropecuários no Município. Em seguida, 
contavam-se 385 ocupantes (18,7%), somando 4.900ha, equivalentes a 12,6% da área total, e 239 
arrendatários (11,6%), somando 1.727ha, equivalentes a 4,4% da área total. Por fim, havia 198 
parceiros (9,7%), com área de 1.348ha, correspondentes a 3,5% da área total de estabelecimentos, 
que era de 38.911ha. Ver TABELA 9. 

 
TABELA 9 – CONDIÇÃO DO PRODUTOR EM RIO AZUL. 1996 

PRODUTOR ESTABELECIMENTOS % ÁREA (ha) % 
PROPRIETÁRIOS  1.233 60,0 30.936 79,5 
OCUPANTES 385 18,7 4.900 12,6 
ARRENDATÁRIOS 239 11,6 1.727 4,4 
PARCEIROS 198 9,7 1.348 3,5 
TOTAL 2.055 100,0 38.911 100,0 

FONTE: IBGE 
 Informações de funcionários da Prefeitura Municipal de Rio Azul dão conta que na área rural 
a documentação das terras é bastante falha, embora não haja mais conflitos no campo. A falta de 
registro da posse da terra tem inviabilizado o financiamento e o acesso a programas do Governo por 
parte dos produtores, demandando um programa de regularização fundiária no Município. 
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8.3.1. Agricultura 
 

Comparando os dados da produção agrícola municipal de 2004 e 2006, fornecidos pela 
EMATER, verifica-se que a soma da produção das principais culturas passou de 93,6 mil para 96,4 
mil toneladas (aumento de 3,0%). No entanto, esse acréscimo foi bastante inferior ao aumento da 
área plantada (10,9%), que passou de 25.805ha para 28.610ha, o que se explica pela queda no 
rendimento de algumas culturas, aliado á diminuição na área plantada de culturas cujo rendimento foi 
superior. Ver TABELA 10. 

 
TABELA 10 – PRINCIPAIS CULTURAS EM RIO AZUL. 2004/2006 

2004 2006 
CULTURA ÁREA 

(HA) 
PRODUÇÃO 

(TON) 
RENDIM. 
(KG/HA) 

ÁREA 
(HA) 

PRODUÇÃO 
(TON) 

RENDIM. 
(KG/HA) 

∆ % 
ÁREA 
(HA) 

ARROZ 840 1.512 1.800 740 1.169 1.580 -11,9 
CEVADA 250 543 2.172 200 510 2.550 -20,0 
FEIJÃO 1.735 2.061 1.188 2.600 3.201 1.231 49,9 
FUMO 4.087 7.704 1.885 5.370 10.472 1.950 31,4 
MANDIOCA 48 720 15.000 100 1.500 15.000 108,3 
MILHO 15.100 71.725 4.750 16.000 71.216 4.451 6,0 
SOJA 2.800 7.518 2.685 2.800 6.804 2.430 0,0 
TRIGO 945 1.779 1.883 800 1.520 1.900 -15,3 
FONTE: EMATER. 

 
O principal produto, de acordo com a mesma fonte, é o milho, cuja produção foi de 

aproximadamente 71,2 mil toneladas em 2006, com 16.000ha de área plantados, divididos em milho 
normal e safrinha. Em seguida constam o fumo, com 10,5 mil toneladas e 5.370ha plantados, a soja, 
com 6,8 mil toneladas e 2.800ha e o feijão, com 3,2 mil toneladas e 2.600ha, divididos entre feijão 
das águas e das secas. Entre 2004 e 2006, constatou-se aumento na área plantada de mandioca 
(108,3%), seguido do feijão (49,9%), fumo (31,4%) e milho (6,0%). Por outro lado, diminuíram as 
áreas de cevada (-20,0%), de trigo (-15,3%) e de arroz (-11,9%). 

 
Outras culturas relevantes são o trigo, a mandioca, o arroz, a cevada, a aveia, a batata, a 

cebola e a uva, além de alface, pepino, tomate, pêssego, kiwi, morango, amora e framboesa. A 
batata, inclusive, foi o principal produto do Município nas décadas de 30 e 40, sendo superada pelo 
fumo por volta dos anos 60.  

 
Apesar de estudos do Governo Federal no sentido de erradicar o plantio do fumo no País, tal 

fato não deve ocorrer tão cedo, pois ainda não há um programa que contemple assistência técnica, 
crédito e estrutura de comercialização suficientes para estimular a substituição da fumicultura. Ao 
contrário, como visto acima, a área destinada ao fumo está aumentando em Rio Azul, em parte pelos 
ganhos que proporciona aos produtores rurais devido à modernização da cultura, que atualmente 
utiliza menos agrotóxicos do que as lavouras de milho e soja.  

 
A fumicultura em Rio Azul tem o apoio da AFUBRA – Associação dos Fumicultores do Brasil 

– entidade fundada em 1955 com sede em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e 165 mil filiados 
nos três estados do sul. A associação, que no Paraná tem unidades nos municípios de Imbituva, Irati 
e Rio Negro, atua no sistema mutualista, prestando auxílio aos produtores desde o plantio até a 
comercialização. A compra do fumo em Rio Azul é feita majoritariamente pela Alliance One Tabacos, 
que conta com uma unidade no Município. Quanto aos grãos, esses são comercializados junto a 
agroindústrias em Irati, tais como a Bunge e a Adubos Viana, ou em Rio Azul mesmo, como a Dalfertil 
e outras pequenas cerealistas.  

 
Algumas alternativas para a agricultura no âmbito local, desenvolvidas pela EMATER, 

compreendem o incentivo à fruticultura, principalmente a uva rústica para vinho e suco, e ao turismo 
rural, aproveitando o potencial paisagístico e cultural do Município. O plantio de frutas como o 
morango, a framboesa e a amora também é uma opção, tendo em vista a presença em Rio Azul da 
agroindústria Framora, a maior do País na produção de fruta in natura, polpa congelada, geléias, 
licores e derivados. Também está crescendo o plantio de melancia e caqui, embora os agricultores 
rioazulenses sejam resistentes a inovações, devendo haver uma forte política de incentivo 
institucional para vencer essa acomodação. 
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8.3.2. Pecuária 
 
 A atividade pecuária em Rio Azul é bastante incipiente, compreendendo principalmente, de 
acordo com a EMATER, a bovinocultura, com um plantel de 3.790 cabeças em 2006, a suinocultura, 
com 15.000 cabeças, e a ovinocultura, com 1.200 cabeças. Em seguida, constavam a caprinocultura, 
com 620 animais, e a bubalinocultura, com 30 búfalos. Já a avicultura de corte contava com 100 mil 
cabeças, sem contar as aves de postura, que somavam 21 mil cabeças.  

 
No total, havia 120.6490 cabeças em 2006, efetivo 0,4% menor do que em 2004, quando se 

registraram 121.072 animais. A maior queda em números absolutos foi na suinocultura, que viu seu 
rebanho diminuir -6,3% entre 2004 e 2006, seguida da bubalinocultura. O rebanho bovino 
permaneceu estável, assim como o número de aves de corte, enquanto os rebanhos caprino e ovino 
aumentaram no período. Ver TABELA 11. 
 

TABELA 11 – PRINCIPAIS REBANHOS EM RIO AZUL. 2004/2006 
ANO REBANHO 

2004 2006 
∆ % 

REBANHO 
BOVINO 3.730 3.790 1,6 
SUÍNO 16.000 15.000 -6,3 
BUBALINO 42 30 -28,6 
CAPRINO 500 620 24,0 
OVINO 800 1.200 50,0 
AVES DE CORTE 100.000 100.000 0,0 
TOTAL 121.072 120.640 -0,4 
FONTE: EMATER. 

 
No que se refere à bovinocultura, em 2006 contavam-se 19 produtores de gado de corte, com 

um rebanho de 1.400 cabeças, efetivo 7,7% maior do que o registrado em 2004. Quanto ao gado 
leiteiro, o número de produtores diminuiu no período, passando de 160 para 140 produtores, assim 
como o efetivo, que caiu -7,7% entre 2004 e 2006. Há ainda os proprietários de animais de corte que 
produzem leite, os chamados “criadores safristas”, contando-se 560 produtores em 2004, contra 400 
em 2006. O efetivo, no entanto, teve aumento de 5,3%, passando de 1.130 para 1.190 cabeças.  

 
Quanto à produção de leite, esta passou de 6,4 milhões de litros para 5,1 milhões, com queda 

de 20,3% entre 2004 e 2006, dado esse que, somado à diminuição no rebanho leiteiro, aponta para o 
declínio do setor no Município. A produção de leite é arrematada pelas empresas Laticínios São 
Miguel, Frimesa e Mangoni, cujas unidades de recebimento se encontram em municípios vizinhos. Já 
a empresa Schreiber do Brasil Ltda, com sede em Rio Azul e especializada na produção de queijo 
tipo cheddar, não adquire matéria prima dos produtores de leite do Município. Essa empresa, que é 
fornecedora da rede de fast food Mc Donalds, tem capacidade instalada para beneficiar 70 mil litros 
de leite ao dia e utiliza matéria prima proveniente de outras regiões do Estado e da Argentina, 
deixando de fortalecer o setor pecuário de Rio Azul ao não privilegiar a produção local. 

 
A suinocultura está em declínio, principalmente com o encerramento das atividades da Sadia 

no Município, o mesmo tendo ocorrido com a avicultura, devido à saída da empresa Da Granja. Já a 
ovinocultura contava em 2006 com 50 produtores, que se dedicam à criação de ovinos para abate, 
tendo o rebanho aumentado 50,0% no período 2004-2006. Já a apicultura contava com 90 produtores 
e 1.500 colméias em 2006, número menor do que em 2004, quando se contabilizavam 150 
produtores e 3.000 colméias. A piscicultura, por sua vez, permaneceu com 120 produtores, embora a 
área de tanques tenha diminuído de 40ha para 36ha no período 2004-2006. De acordo com dados do 
IBGE, foram produzidos 1.530kg de lã, 9,6 toneladas de mel de abelha e 93 mil dúzias de ovos de 
galinha no Município em 2006. 

 
8.3.3. Silvicultura 

 
De acordo com dados da EMATER, em 2006 as atividades silvícolas em Rio Azul 

compreendiam 1.700 produtores de eucalipto, com 2.000ha de área plantada; 1.300 produtores de 
bracatinga, com 1.000ha; e 620 produtores de pinus, com 1.500ha. Comparando com dados de 2004, 
percebe-se que o número de produtores de eucalipto permaneceu igual, tendo a área plantada 
aumentado 22,7% no período.  

 
Por outro lado, o número de produtores de bracatinga caiu -12,2%, embora a área plantada 

com essa espécie tenha aumentado 8,7%, lembrando que a bracatinga é muito usada como lenha 
nas estufas para secar o fumo, estando seu plantio associado à fumicultura. Já o número de 
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produtores de pinus cresceu 5,1%, enquanto a área plantada aumentou 14,3% entre 2004 e 2006. 
Analisando os dados acima, percebe-se que a atividade florestal está em expansão, com aumento da 
área plantada da ordem de 16,5%, apesar da diminuição de 4,1% no número de produtores. 

 
A extração da erva-mate, que em sua maioria é nativa, manteve-se estável no período, com 

950 produtores de ervais nativos, totalizando 1.000ha de área, e 120 de ervais plantados, somando 
352ha. Parte da produção é beneficiada no Município e o restante destinado a empresas de fora. 
 
8.3.4. Extrativismo Mineral 

 
De acordo com dados da MINEROPAR, por ocasião da elaboração de levantamento sobre o 

potencial mineral de Rio Azul, em 2001, o Município detém um grande potencial mineral para 
aproveitamento de argilas, tanto aquelas aplicáveis na indústria da cerâmica vermelha quanto o 
caulim, utilizado na cerâmica branca, além do saibro e do diabásio para fabricação de blocos e brita. 
No entanto, apesar do potencial, a atividade de extração mineral atualmente é bastante incipiente em 
Rio Azul. 

 
Com relação à argila, foram produzidas 217 mil toneladas em 2006, de acordo com a 

MINEROPAR. Esta, em seu levantamento, identificou uma área potencial para exploração de argila 
na várzea do Rio Potinga, a qual já vinha sendo explorada por uma olaria do Município de Rebouças, 
situada na margem pertencente ao mesmo. Tal levantamento apontava a existência de três olarias 
em atividade no Município.  

 
A Cerâmica Cachoeira, situada na localidade de Faxinal dos Paula produzia apenas tijolos, 

para consumo local, com uma média de 70.000 peças/mês, queimados em um único forno. Utilizando 
tecnologia tradicional, essa empresa de pequeno porte utilizava como fonte de matéria-prima uma 
jazida localizada em seu próprio terreno, sendo a argila extraída resultante da alteração in situ dos 
argilitos da Formação Teresina. Apesar da boa qualidade do material utilizado, esta indústria operava 
em condições precárias quanto à regularização de suas atividades junto ao DNPM e ao IAP, não 
apresentando nenhum tipo de licenciamento, seja no que diz respeito aos direitos minerários, seja no 
que diz respeito à licença ambiental.  

 
A empresa A. Ulbrich & Cia Ltda, localizada próximo à sede municipal, produzia em média 

100.000 peças/mês, entre tijolos e telhas, queimados em dois fornos caipiras e um do tipo garrafão, 
sendo que esta empresa também operava de forma irregular no que diz respeito aos direitos 
minerários e à licença ambiental. Já a indústria Irmãos Sobieski encontrava-se praticamente inativa 
em 2001, entrando em operação apenas em épocas de maior demanda, de modo que não foi 
possível auferir a produção média mensal. De instalações mais precárias e rudimentares do que as 
outras duas empresas, esta olaria dispõe de um único forno caipira.  

 
Quanto ao caulim encontrado no Município, este é derivado por alteração dos argilitos da 

Formação Teresina. Em análises químicas parciais da Oxford Mineração e Agroenergética Ltda, 
compreendendo duas amostras, uma apresentou teores típicos de caulim e a segunda continha 
excesso de sílica e pouca alumina, correspondendo provavelmente a uma camada de siltito 
intercalada ao caulim. As suas propriedades superiores de resistência mecânica, absorção d'água e 
porosidade aparente recomendam-na como matéria-prima de qualidade para a indústria da cerâmica 
estrutural ou vermelha. De qualquer modo, estes dados foram considerados insuficientes para 
caracterizar a qualidade da jazida, demandando outros tipos de ensaios, tais como teste de queima, 
análise termo-diferencial e difração de raios X.  

 
De acordo com informações fornecidas pelo DNPM, as reservas existentes nas áreas da 

Cerâmica Oxford correspondiam a 516.000 toneladas, sendo que em 2000, a empresa extraiu cerca 
de 6.500 toneladas para fornecimento à indústria Incepa, localizada em São Mateus do Sul. Com a 
suspensão das compras, a lavra foi paralisada. 

 
Em Rio Azul, afloram duas soleiras e vários diques de diabásio que podem ser utilizados 

como fontes de rocha para brita, com ênfase para o dique de diabásio aflorante próximo à localidade 
de Marumbi dos Elias. A única pedreira de grande porte que existia no Município era explorada pela 
empresa Boscardin & Cia, para produção de brita, estando localizada na localidade de Butiazal. Com 
a desativação, o local foi transformado pela Prefeitura Municipal em ponto turístico, denominado 
Parque da Pedreira. Porém, de acordo com informações da MINEROPAR, o Município trava uma 
batalha judicial com a empresa detentora do alvará, que pretende reiniciar as atividades. 
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Na localidade de Marumbi dos Elias, existia um britador de mandíbulas de grande 
capacidade, instalado em uma pedreira de siltito, mas que nunca foi posto a funcionar. No 
levantamento da MINEROPAR constatou-se que este equipamento poderia ser instalado do outro 
lado da estrada, junto a um dique de diabásio de pequeno porte, tendo em vista que já existia no local 
rede de energia elétrica. Pouco mais de 1.000 metros adiante, ocorre outro dique de diabásio de 
maior porte, que também pode ser aproveitado para a mesma finalidade. O seu dimensionamento 
exigiria um trabalho de mapeamento de detalhe, com abertura de picadas e escavações, sendo que 
ambos, de acordo com aquele órgão, poderiam ser aproveitados para substituir o saibro já utilizado, 
ou ser misturado a ele. 
 

No que diz respeito às águas subterrâneas, a MINEROPAR efetuou pesquisa em 19 poços 
cadastrados na Formação Teresina, em municípios vizinhos, cujas profundidades variaram de 70 a 
233m, enquanto as vazões se estenderam em uma faixa de valores ainda maior, de 1.500 a 26.000 
litros/hora, com média de 9.360 litros/hora. Este valor é 20% maior do que o encontrado na média dos 
aqüíferos pesquisados no Sul do Brasil, cabendo ainda comentar que nenhum dos 19 poços foi 
registrado como seco, o que demonstra a boa aptidão do aqüífero. No entanto, dois poços perfurados 
na área urbana de Rio Azul recentemente apresentaram vazão nula ou insuficiente para 
abastecimento público. 

 
Quanto à areia, Rio Azul importa essa matéria de municípios vizinhos como São Mateus do 

Sul e União da Vitória, uma vez que os principais cursos d’água do Município estão instalados sobre 
siltitos e argilitos, cuja constituição essencialmente argilosa não contém frações arenosas que 
possam ser exploradas economicamente. Já no que tange ao saibro, as jazidas utilizadas pelo 
Município na pavimentação de estradas situam-se em áreas de siltitos e argilitos, sendo que o alto 
teor de argila torna esse material pouco adequado para pavimentação. Isto porque estas rochas, 
quando lavradas, apresentam certa resistência ao desmonte, mas após o espalhamento nos leitos 
das estradas desintegram-se sob a ação do sol e da chuva, transformando-se em lama. A solução 
seria misturar o saibro à brita fina de diabásio, ou localizar uma saibreira com teores de areia 
suficientes para conferir resistência mecânica ao material. 

 
 

8.4. SETOR SECUNDÁRIO 
 

A industrialização do Município teve início no começo do século XX, com a chegada dos 
trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e a instalação de indústrias beneficiadoras de 
madeira e erva-mate. Após um período de estagnação, a atividade industrial tem mostrado 
aquecimento nos últimos anos, com aumento expressivo do PIB setorial entre 1998 e 2004, da ordem 
de 876,6%, fazendo sua participação no PIB passar de 9,9% para 24,6% no período. Tal crescimento 
se deve principalmente à instalação recente de novos estabelecimentos no Município, como a já 
mencionada Schreiber do Brasil Ltda, empresa norte-americana que se instalou em Rio Azul em 
2000. Especializada na fabricação de queijo tipo cheddar, a Schreiber é responsável por abastecer 
todo o mercado latino americano, sendo fornecedora da rede McDonalds e outras redes de fast food.  

 
Segundo dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE, existiam 26 indústrias no 

Município em 2006, responsáveis por gerar 456 empregos. Dentre estas, nove empresas (34,6%) 
eram do ramo de madeira e mobiliário, com 293 postos de trabalho, sendo responsável pela maior 
parte dos empregos industriais no Município (64,3%), com destaque para a Madeireira Rio Claro, 
situada na Cidade de Rio Azul. Seis estabelecimentos industriais (23,1%) eram do ramo de alimentos, 
bebidas e álcool, ofertando 68 empregos (14,9%), dentre os quais a Schreiber, e três (11,5%) eram 
do ramo metalúrgico, com oito postos de trabalho (1,8%). Duas eram do ramo de papel e papelão, 
com 20 empregos (4,4%) e uma do ramo de fumo, a Alliance One Tabacos, com 60 postos de 
trabalho (13,2%). Havia ainda duas indústrias de minerais não metálicos, com seis empregos, duas 
do ramo têxtil e do vestuário, com um emprego e uma do ramo de construção civil, que não gerava 
nenhum posto de trabalho. 

 
A agroindústria no Município, segundo dados da EMATER de 2006, abrange uma fábrica de 

sucos, com produção total de 12 mil litros/ano, além de duas unidades de beneficiamento de quirera, 
que juntas produzem 720kg/ano, e duas de arroz descascado, que somadas produzem 96kg/ano. 
Havia ainda naquele ano uma fábrica artesanal de aguardente, que produzia 500 litros/ano, 15 de 
vinhos e licores, responsáveis por produzir 8 mil litros/ano, e uma de doces, produzindo 3,5 
toneladas/ano. 
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8.5. SETOR TERCIÁRIO 
 

Como referido anteriormente, o comércio e os serviços de Rio Azul, que respondiam por 
28,9% de participação no PIB municipal em 2004, atendem apenas às necessidades básicas e 
cotidianas da população local, devendo seus habitantes recorrer a Irati, União da Vitória ou Curitiba 
para adquirir bens e serviços mais complexos, raros ou sofisticados.  

 
De acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE, em 2006 existiam 81 

estabelecimentos comerciais registrados em Rio Azul, sendo dois atacadistas e 79 varejistas. No 
entanto, informações do Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal informam haver 272 
estabelecimentos comerciais no Município, dentre os quais: 

- 97 padarias, bares, lanchonetes, armazéns e afins; 
- 27 supermercados, mini-mercados e mercados; 
- 38 lojas de calçados, vestuário e confecções; 
- 21 lojas de peças e acessórios para veículos, máquinas e implementos; 
- 15 lojas de material de construção, elétrico e afins; 
- 14 lojas de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos; 
- 13 lojas de presentes, bijuterias, óticas, relojoarias, floriculturas, charutarias e afins; 
- 9 estabelecimentos de comércio de cereais e fumo; 
- 8 lojas de produtos agropecuários e veterinários; 
- 7 postos de venda de gás; 
- 5 papelarias, armarinhos e afins; 
- 5 farmácias, perfumarias e afins; 
- 5 postos de combustível; 
- 5 lojas de veículos. 

 
Quanto aos serviços, dados do MTE informam haver 33 estabelecimentos no Município em 

2006, dos quais dois estabelecimentos da administração pública direta e indireta e 31 prestadores de 
serviço. Dentre estes, havia 16 estabelecimentos de alojamento, alimentação, reparo e manutenção; 
cinco de transporte e comunicações; quatro de serviços médicos, odontológicos e veterinários; duas 
instituições de crédito; um estabelecimento de ensino; e três prestadores de serviços de apoio, tais 
como administradoras de imóveis, serviços técnicos profissionais, dentre outros. 

 
Já o Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal registra 176 prestadores de serviço, sendo: 

- 71 prestadores de serviços de construção, manutenção e reparo (marceneiros, mecânicos, 
pedreiros, borracheiros, ferreiros, pintores, eletricistas e afins); 

- 33 profissionais liberais (engenheiros, contabilistas, advogados e afins); 
- 19 transportadoras de cargas e passageiros; 
- 9 salões de beleza, cabeleireiros e barbeiros; 
- 8 empresas de reflorestamento e extração de madeira; 
- 7 hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos; 
- 6 empresas de malote, correspondência, rádio e telecomunicações; 
- 4 hotéis, alojamentos e afins; 
- 3 funerárias; 
- 3 beneficiadoras de cereais; 
- 3 instituições financeiras; 
- 1 academia de ginástica. 

 
Com respeito ao setor turístico, conforme mencionado anteriormente, há um projeto por parte 

do Governo com o intuito de fomentar o turismo rural, aproveitando o potencial paisagístico e 
histórico-cultural de Rio Azul. Dentro dessa proposta, em 2008 algumas famílias foram capacitadas 
com cursos de culinária e de turismo receptivo, sendo algumas encarregadas de fabricar conservas, 
compotas e geléias artesanais, enquanto outras ficaram responsáveis pela alimentação, preparando 
cafés e almoços rurais. Há ainda aquelas que possuem tanques de pesque e pague e trilhas como 
atrativos a serem explorados dentro de suas propriedades. De acordo com informações da Prefeitura 
Municipal, estas famílias fazem parte de um grupo criado pela Coordenação Municipal de Turismo 
que, tendo em vista lançar seu um Circuito de Turismo Rural em Rio Azul. 

 
Dentre os atrativos naturais do Município constam o Parque da Pedreira, criado em 1999, 

instalado em uma área de aproximadamente 83.359m² junto a uma pedreira desativada, distante 
aproximadamente 7 km da sede municipal. O Parque é utilizado como centro de exposições e conta 
com bosque, trilha ecológica, lago, quadras esportivas, quiosques e churrasqueiras. Abriga ainda 
auditório, lanchonetes, sanitários, estacionamento e um mirante, daonde se avista a Cachoeira da 



 70 

Pedreira, com uma queda d'água de 15 m de altura. No Parque ocorre anualmente a Fest in Rio, 
evento comemorativo ao aniversário do Município, que atrai um grande público com shows e outros 
atrativos. Ver FIGURA 19 e FIGURA 20. 

 
Outro local de interesse turístico é o Pico do Marumbi, situado em Faxinal dos Limas, com 

uma altitude de 1.200 m acima do nível do mar. O local possui pista de asa delta, área para camping 
e sanitários, além de uma gruta, cuja visitação é feita percorrendo uma trilha de média dificuldade de 
aproximadamente 2 km. Há ainda cachoeiras e grutas localizadas em propriedades particulares, mas 
às quais se tem acesso para visitação. Uma delas é a Cachoeira do Cide, localizada em Rio Azul dos 
Soares, a 13 km da Cidade. Com uma queda de aproximadamente 14 m de altura, o local é propício 
para a prática de rapel e trekking, sendo o acesso feito por estrada cascalhada e o horário de 
visitação diariamente das 7h às 18h. 

 
A Cachoeira do Cosi tem queda d´água de 18 m de altura e local para banho, possuindo 

estacionamento e área para acampamento. Localiza-se em Marumbi dos Ribeiros, a 18 km da sede 
municipal, sendo o acesso feito por estrada cascalhada e o horário de visitação diariamente das 7h 
às 18h. Já a Cachoeira do Lajeado, com queda de 14 m de altura, localiza-se em Lajeado dos Mellos, 
sendo atingida apenas por trilhas. O horário de visitação também é diário, das 7h às 18h. Há ainda a 
Gruta Tocafundo, situada em Cachoeira dos Paulistas, a 8 km da Cidade. A gruta possui 15 m de 
comprimento, 22 m de largura e uma altura de 3 m, sendo a sua entrada coberta por uma cortina 
d'água. O local é propício para banho e caminhadas e o horário de visitação também é diário, das 7h 
às 18h. 

 
Dentre os atrativos histórico-culturais, sobressaem aqueles ligados à cultura ucraniana e 

polonesa, principalmente as edificações religiosas, tais como a Capela Senhor Bom Jesus, situada 
em Cachoeira dos Paulistas a 7 km da sede municipal, cujas paredes são decoradas com pinturas 
sacras do artista Antônio Petrek. Há ainda a imagem do Sagrado Coração de Jesus, instalada em 
1988 no alto do Morro do Cristo em homenagem aos 50 anos de sacerdócio dos padres João 
Salanczyk e Augusto Kolek.  

 
 A infra-estrutura de alojamento e alimentação em Rio Azul é ainda insuficiente para receber 
um contingente maior de turistas, principalmente no que se refere a locais para alimentação. Dentre 
os estabelecimentos hoteleiros, destaca-se a Pousada Villa Vitória, localizada na Cidade, que conta 
com apartamentos e chalés para hospedagem, além de piscina e área verde para recreação. Afora 
isso, são poucas as opções de alojamento no município, demandando incentivos para aumentar o 
número de leitos disponíveis e de opções para alimentação. 
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FIGURA 19 – PARQUE DA PEDREIRA  

 
FONTE: INTERACTO em 09/03/2008. 

 
 

FIGURA 20 – CACHOEIRA DA PEDREIRA 

 
 
FONTE: INTERACTO em 09/03/2008. 
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8.6. EMPREGO 
 

No que respeita ao mercado de trabalho em Rio Azul, dados do IBGE referentes ao Censo de 
2000 indicam a existência de 6.653 pessoas efetivamente ocupadas no Município, de um total de 
6.988 pessoas economicamente ativas, considerando apenas as pessoas com mais de 10 anos de 
idade. No entanto, o número de pessoas ocupadas considera tanto as pessoas empregadas quanto 
aquelas que trabalham por conta própria, que são empregadoras ou que exercem trabalho não 
remunerado para consumo próprio ou para ajudar em casa. 

 
Se forem considerados apenas os que são empregados, constam 2.041 pessoas, das quais 

217 eram trabalhadores domésticos, sendo 44 com carteira assinada e 174 sem registro. Dentre os 
demais empregados, 941 tinham carteira assinada, 98 eram funcionários públicos estatutários e 785 
não tinham registro em carteira. Somando o número de empregados com carteira assinada, dentre os 
domésticos e os demais, tem-se 1.083 pessoas, equivalente a apenas 53,1% do total de 
empregados, revelando um índice preocupante de informalidade no mercado de trabalho local.  

 
Tomando por base dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, do 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, relativos ao emprego formal, entre janeiro de 2000 e 
novembro de 2006 houve 2.143 admissões contra 1.898 desligamentos no Município, resultando em 
um saldo positivo de 245 contratações e perfazendo a média de 35 novos empregos por ano. 
Considerando que a população empregada com carteira assinada era de 1.083 pessoas em 2000, e 
acrescentando essas 245 contratações, obtém-se o valor de 1.328 pessoas empregadas com registro 
no Município ao final de 2006. Ver TABELA 12. 
 

TABELA 12 – VARIAÇÃO DO EMPREGO EM RIO AZUL. 2000/2006 
ANO EMPREGOS ADMISSÕES DESLIGAMENTOS SALDO 

2000 1.083 208 198 10 
2001 1.093 231 204 27 
2002 1.120 371 266 105 
2003 1.225 354 286 68 
2004 1.293 363 319 44 
2005 1.337 269 311 -42 
2006 1.295 347 314 33 
TOTAL 1.328 2.143 1.898 245 

FONTE: MTE. 
 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE do ano de 2006, o 
Município apresentava 157 estabelecimentos produtivos, gerando um total de 1.199 empregos 
diretos. Desses estabelecimentos, 17 estavam ligados ao setor silviagropastoril (10,8% do total), 
ofertando 39 empregos (3,3%). O setor secundário contabilizava 26 indústrias (16,6% do total) e 456 
empregos (38,0%), enquanto o terciário somava 114 estabelecimentos (72,6%) e 704 empregos 
(58,7%). Este último englobava 81 estabelecimentos comerciais, sendo 2 atacadistas e 79 varejistas, 
empregando juntos 170 pessoas; os serviços incluíam 31 estabelecimentos, com 118 empregados; e 
a administração pública aparecia com 2 estabelecimentos, empregando porém 416 pessoas. 

 
Observa-se que o setor primário participava com 10,8% das empresas, mas era responsável 

por apenas 3,3% das vagas ocupadas, o que é explicado pelo perfil informal da agricultura local, 
majoritariamente composta de pequenos produtores. Já o setor secundário, com uma participação de 
apenas 16,6% no número de empresas gerava 38,0% dos empregos, evidenciando a presença de 
estabelecimentos que ocupam um considerável contingente de mão-de-obra, a exemplo da indústria 
madeireira e alimentícia. 

 
O setor terciário, que somava 72,6% do número de estabelecimentos, respondia por 58,7% 

dos postos de trabalho ofertados no Município, dos quais a grande maioria está alocado na 
administração pública. Tal fato denota a presença nesse setor de um grande número de pequenas 
empresas, provavelmente de cunho familiar, com pouca absorção de mão-de-obra assalariada 
externa.  
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9. SISTEMA DE ATIVIDADES HUMANAS 
 
9.1. EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 
 
9.1.1. Evolução Demográfica Recente no Brasil 
 
 No intervalo de 9 anos compreendido entre os censos demográficos de 1991 e 2000, 
observou-se a recorrência de determinados fenômenos que já haviam sido detectados na década de 
80, ao lado de outros de manifestação mais recente, sendo dignos de registro: 
 

a) o decréscimo na taxa anual de crescimento demográfico de 1,9% para 1,6%, produzido pela 
diminuição da  fecundidade em todo o País, tendo a taxa da Região Sul, sido de apenas 1,4% 
no período;  

b) o incremento da urbanização, cujo índice passou de 74,1% para 81,2%, em vista da redução 
de 4,2 milhões de habitantes na população rural e do acréscimo de 27,1 milhões na urbana, 
retratando, além do êxodo rural, um intenso crescimento urbano, que, entretanto, não teve 
mais os pólos metropolitanos como palco principal e, sim os municípios satélites dentro dos 
aglomerados urbanos ou as cidades de porte médio do interior; 

c) o envelhecimento da população, fruto do declínio da fecundidade e do aumento da 
expectativa de vida, expresso pela redução do grupo de 0-14 anos de 34,7% para 29,6% e o 
aumento do contingente com mais de 65 anos de 4,8% para 5,9% no total, o que fez a idade 
média da população subir de 21,7 para 24,2 anos e a participação da População em Idade 
Ativa (15-64 anos), elevar-se de 60,5% para 64,5%, com o que, inversamente, a razão de 
dependência (número de pessoas inativas por pessoa ativa), baixou de 65/100 para 55/100 
no período; 

d) a inversão no comportamento demográfico do Paraná, o qual, depois de funcionar durante 
duas décadas como emissor de população, voltou a atrair migrantes, inclusive paranaenses 
que haviam se transferido para outras regiões do País em décadas anteriores, tendo a sua 
taxa anual de crescimento demográfico subido de 0,9% no período 1980/1991 para 1,4% no 
intervalo 1991/2000. 

 
Essas observações permitem concluir que a evolução do quadro populacional no Brasil 

deverá tornar-se menos preocupante no futuro, devido à queda no índice de crescimento da 
população, em que pese o fato das migrações no País ainda serem significativas, sobretudo aquelas 
no sentido rural-urbano. A urbanização, contudo, representa fator potencialmente positivo para a 
elevação dos padrões de qualidade de vida, o mesmo podendo ser dito quanto à redução na razão de 
dependência, a qual contribui para o incremento da renda per capita. Porém, os benefícios que a 
melhoria nesse último indicador poderia trazer acabaram não se materializando completamente nos 
anos recentes porque, frente ao aumento da demanda de emprego - via crescimento da urbanização 
e da População em Idade Ativa - houve redução dos postos de trabalho, derivada da recessão e do 
desemprego estrutural induzido pela globalização da economia. 
 

A diminuição relativa do grupo das crianças e jovens permitirá transferir parte dos recursos 
que antes eram aplicados na ampliação física da rede escolar para o aumento da qualidade do 
ensino, além de possibilitar investimentos em outras áreas sociais, visando à elevação da renda 
indireta e a melhoria da qualidade de vida no País. Sabe-se que, em princípio, a população em idade 
ativa e a da terceira idade possuem renda para ter acesso aos bens e serviços de que necessitam, 
entretanto, tal condição só acontece na prática quando co-existem oferta de emprego pleno e de 
aposentadoria satisfatória, respectivamente, para cada um desses grupos, o que hoje, infelizmente, 
ainda não se verifica. Desta forma, colocam-se como desafios prioritários para a sociedade brasileira, 
a instauração de políticas destinadas à geração de empregos e à implementação de um sistema 
previdenciário que ofereça melhores condições de vida ao trabalhador ao encerrar seu ciclo 
produtivo.  
 

Na esfera municipal, conclui-se que tenderá a diminuir a intensidade na demanda por novas 
creches e escolas, ao mesmo tempo em que será preciso ampliar os programas de assistência à 
velhice e aumentar o número de abrigos para idosos. Da mesma forma, pode-se prever a paulatina 
mudança de ênfase nas especialidades da medicina social, com alívio da pressão sobre as áreas de 
acompanhamento pré-natal, obstetrícia e pediatria e aumento da demanda em campos como 
cardiologia, oncologia e de outras enfermidades degenerativas, o mesmo podendo ser dito quanto à 
necessidade de se implantar programas para difusão de procedimentos preventivos de saúde 
voltados à população da terceira idade. 
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9.1.2. Evolução Demográfica no Estado 
 

Entre o início do Século XX e o decênio 1960/70, o crescimento demográfico no Paraná 
refletiu o processo de colonização das vastas regiões na época ainda inexploradas do seu território, 
traduzido no extraordinário aumento da população rural, fruto das levas de migrantes que aqui 
chegavam para engajar-se nas frentes agrícolas que cruzavam o Estado, e no enorme crescimento 
da população urbana em centenas de cidades e vilas que iam sendo criadas no rastro do movimento 
de apropriação territorial. O avanço da ocupação em direção ao interior do Estado pode ser 
mensurado através do progressivo desmembramento territorial ocorrido entre as décadas de 1940 e 
1980. Ver FIGURA 21. 
 

FIGURA 21 – DIVISÃO TERRITORIAL DO ESTADO. 1940/1960/1980 

 
 

 

 
 FONTE: IPARDES, 2003. 
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No período 1970/80, completada a colonização de todas as regiões do Estado, ocorreram 
profundas alterações na estrutura produtiva de alguns desses espaços, as quais acabaram 
provocando significativa retração em seus contingentes populacionais. A década de 70 marcou o 
ponto de inflexão no modelo demográfico que vigorava no Paraná até o final dos anos 60, tendo a 
zona rural do Estado passado de receptora a emissora de população, com a perda de 40,2% do seu 
efetivo no decênio, o que significou um total de quase 1,3 milhões de pessoas. Enquanto isso, o setor 
urbano incorporava aproximadamente 2 milhões de habitantes no mesmo período, com um 
incremento de 78,6%, que elevou o índice de urbanização a 58,6% em 1980. Assim, se em 1970 de 
cada 10 paranaenses cerca de 6 viviam no campo e 4 nas cidades, ao cabo de dez anos essa relação 
praticamente se inverteu, caracterizando a década de 70 como a da transformação da população do 
Paraná de majoritariamente rural para predominantemente urbana. Ver TABELA 13 e FIGURA 22. 

 
TABELA 13 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DO PARANÁ. 1960/2000 

POPULAÇÃO TOTAL POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL CENSO 
HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % 

1960 4.268.239 100,0 1.305.927 30,6 2.962.312 69,4 
1970 6.929.868 100,0 2.504.378 36,1 4.425.490 63,9 
VARIAÇÃO 2.661.629 62,4 1.198.451 91,8 1.463.178 49,4 
1980 7.629.392 100,0 4.472.561 58,6 3.156.831 41,4 
VARIAÇÃO 699.524 10,1 1.968,183 78,6 -1.268.659 -28,7 
1991 8.448.713 100,0 6.197.953 73,4 2.250.760 26,6 
VARIAÇÃO 819.321 10,7 1.725.392 38,6 -906.071 -28,7 
2000 9.563.458 100,0 7.786.084 81,4 1.777.374 18,6 
VARIAÇÃO 1.114.745 13,2 1.588.131 25,6 -473.386 - 21,0 

FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1960, 1970, 1980, 1991 E 2000. 

 
 

FIGURA 22 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DO PARANÁ. 
1960/2000. 
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FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1960, 1970, 1980, 1991 E 2000. 
 
  

No intervalo 1980/91, a população do Paraná cresceu apenas 10,7%. Esse modesto 
resultado, porém não traduz a magnitude das transformações ocorridas no seu quadro demográfico, 
onde se verificou um ganho de 1.725.392 novos habitantes no meio urbano e a perda de 906.071 no 
rural, fazendo com que o índice de urbanização chegasse a 73,4% em 1991. Esses dados revelam a 
recorrência do fenômeno observado na década de 70, indicando a consolidação definitiva do 
processo de urbanização do Estado.  
 

Nos nove anos compreendidos entre 1991 e 2000 houve uma aceleração na taxa de 
crescimento da população paranaense, que atingiu a 13,2%, fazendo do Paraná um dos 7 únicos 
estados do País com tal desempenho no período. Persistiu o crescimento das cidades versus 
esvaziamento do campo, que fez o índice de urbanização chegar a 81,4%, significando que, no ano 
2000, de cada 10 paranaenses, cerca de 8 moravam em cidades e só 2 no campo. Tais números 
indicam ter se esgotado no Paraná o ciclo de intenso êxodo rural que provocou inchaço em suas 
maiores cidades e que, doravante, o crescimento destas deverá basear-se majoritariamente em 
migrações externas e no crescimento vegetativo da população. 
 

 A dinâmica demográfica recente no Paraná reproduziu o processo verificado em outros 
estados de ocupação consolidada e comportamento afluente, em que o predomínio da população 
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urbana sobre a rural reflete a elevada ponderação das atividades industriais e de comércio e serviços, 
além da modernização do setor agropastoril. No caso paranaense, porém, surpreendem a velocidade 
e a magnitude desse processo, pois, entre 1970 e 2000 sua população urbana mais que triplicou, 
com um aumento superior a 5,3 milhões de pessoas em apenas 3 décadas, colocando em evidência 
a pressão demográfica sobre a infra-estrutura e os serviços urbanos, cuja expansão não conseguiu 
acompanhar a da demanda, o que, em grande parte, explica o fato de alguns dos indicadores de 
qualidade de vida no Paraná ainda situarem-se aquém daqueles registrados nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
 
9.1.3. Evolução da População Urbana no Estado 
   

O crescimento acelerado da população urbana do Estado em anos recentes, não ocorreu 
mais de maneira espacialmente dispersa, como na época da colonização do território, porém 
concentradamente, com a aglutinação cada vez maior da população em um número cada vez menor 
de cidades. Tomando-se apenas os municípios com mais de 50.000 habitantes urbanos, verifica-se 
que em 1980 havia 14 deles no Paraná, abrigando 2.366.993 pessoas, que somavam 52,9% da 
população urbana e 31,0% da população total do Estado. Em 1991 contavam-se 22 cidades nessa 
condição, com 3.747.610 habitantes, correspondendo a 60,5% da população urbana e a 44,3% da 
população total, enquanto no ano 2000 o número desses municípios chegava a 26, com 4.904.017 
habitantes, que representavam 63,0% da população urbana e 51,3% da população total paranaense. 
Vale dizer que, em 2000, de cada 10 paranaenses 5 viviam nas suas 26 maiores cidades e que, na 
década de 90, de cada 10 novos habitantes urbanos no Paraná nada menos que 7 nasceram ou 
fixaram-se nessas 26 cidades. Ver TABELA 14. 

 
TABELA 14 – CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 50.000 HABITANTES. 1980/2000 

 1980  1991  2000 

 MUNICÍPIO POP.  MUNICÍPIO POP. ∆∆∆∆%  MUNICÍPIO POP. ∆∆∆∆  % 
01 Curitiba 1.024.975  Curitiba 1.315.035 28,3  Curitiba 1.587.315 20,7 
02 Londrina 266.940  Londrina 366.676 37,4  Londrina 433.369 18,2 
03 P. Grossa 172.946  Maringá 234.079 45,7  Maringá 283.978 21,3 
04 Maringá 160.689  P. Grossa  221.671 28,2  P. Grossa  266.686 20,3 
05 Cascavel  123.698  Foz Iguaçu 186.385 83,9  Foz do Iguaçu 256.524 37,6 
06 Foz Iguaçu 101.330  Cascavel 177.766 43,7  Cascavel 228.673 28,6 
07 Guarapuava 89.951  Guarapuava 116.210 29,2  S.J. Pinhais 183.366 63,8 
08 Paranaguá 72.066  S.J. Pinhais 111.952 97,1  Colombo 174.962 58,7 
09 Apucarana 67.161  Colombo 110.273 100.6  Guarapuava 141.694 21,9 
10 Piraquara 60.927  Paranaguá 94.689 31,4  Paranaguá 122.347 29,2 
11 Umuarama 59.861  Piraquara 91.438 50,0  Pinhais* 100.726 - 
12 S.J. Pinhais 56.804  Apucarana 86.079 28,2  Apucarana 100.249 16,5 
13 Colombo  54.979  Umuarama 77.541 29,5  Araucária 86.111 58,7 
14 Paranavaí 54.666  Toledo 72.402 68,4  Toledo 85.920 18,7 
15    C. Mourão 72.335 46,4  A. Tamandaré 84.755 43,5 
16    Cambé 66.817 49,1  Umuarama 82.625 6,5 
17    Paranavaí 64.354 17,7  Cambé 81.942 22,6 
18    Arapongas 60.025 24,5  Arapongas 81.790 36,3 
19    A. Tamandaré 59.080 118,3  Campo Largo 77.223 43,3 
20    Telem. Borba 54.649 51,0  C. Mourão 74.754 3,3 
21    Araucária 54.262 100,0  Paranavaí 70.329 9,3 
22    Campo Largo 53.892 44,1  Sarandi 69.493 18,3 
23        Faz. R.  Gde.* 59.196 - 
24        Telem. Borba 58.354 6,8 
25          Pato Branco 56.805  
26        Fco. Beltrão 54.831  
 TOTAL 2.366.993   3.747.610 58,3   4.904.017 30,9 

ª(*) Os municípios de Pinhais e Fazenda Rio Grande foram criados depois do Censo de 1991, a partir 
de Piraquara e Mandirituba, respectivamente. 

 
Entre 1991 e 2000, as cidades da Região Metropolitana de Curitiba passaram de 7 para 8 no 

conjunto, porém, com uma participação constante em torno de 48,0% da população total do mesmo, 
consolidando sua condição de maior aglomerado urbano do Estado. No subconjunto do Norte do 
Paraná, embora o número de cidades tivesse aumentado de 8 para 9, a participação de sua 
população caiu de 27,4% para 26,1% do total, enquanto as cidades das regiões sudoeste e oeste 
passaram de 3 para 5, aumentando sua representatividade de 11,6% para 13,9% na população 
urbana total do Estado. No total do conjunto entre 1991 e 2000, são dignos de nota os seguintes 
aspectos: 
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a) os maiores índices de crescimento, dentre os 26 centros urbanos com mais de 50.000 
habitantes no período, ocorreram nas cidades satélites da Região Metropolitana de Curitiba; 

b) dentre as grandes cidades do interior do Estado, Foz do Iguaçu e Cascavel, ao lado de 
Arapongas e Paranaguá, foram as que apresentaram os maiores índices de crescimento; 

c) A Mesorregião do Sudeste Paranaense não comparecia com nenhum centro urbano no 
conjunto das cidades do Paraná com mais de 50.000 habitantes no Censo Demográfico de 
2000, o que reflete a falta de dinamismo com que a sua base produtiva sempre se debateu e 
com o qual ainda continua a se defrontar. 
 
No intervalo 1991/00 mantiveram-se inalteradas as posições dos seis maiores centros na 

rede urbana paranaense, parecendo cristalizar-se no Estado uma estrutura de polarização interna 
que confirma o modelo de organização espacial proposto no documento “Política de Desenvolvimento 
Urbano do Paraná - PDU”, elaborado pela UFPR em 1972, no qual é concebida a estruturação da 
rede urbana paranaense em três grandes eixos, sendo o Eixo Sul composto por Paranaguá, Curitiba 
e Ponta Grossa, o Eixo Norte constituído pelo aglomerado urbano linear entre Londrina e Maringá e o 
Eixo Oeste representado pelo colar de cidades entre Cascavel e Foz do Iguaçu. 

 
No presente, esse modelo tri-axial é completado por Guarapuava, na qualidade de pólo da 

região centro-sul, bem como por centros de porte médio que consolidaram o papel de sub-pólos 
regionais no passado, a saber: Paranaguá no litoral, Telêmaco Borba na região centro-leste, Pato 
Branco e Francisco Beltrão no Sudoeste, Toledo no Oeste, além de Campo Mourão, Umuarama e 
Paranavaí no Noroeste.  

 
9.1.4. Evolução Demográfica na Microrregião de Irati 
 

A Microrregião de Irati experimentou, no período de 1991 a 2000, um crescimento 
demográfico médio de apenas 7,8%, passando a contar com uma população total de 91.640 
habitantes no final da década passada. Essa estagnação foi provocada pelo fato da região não se 
caracterizar como área de atração demográfica dentro do Estado, tendo a perda de população rural 
em seus 4 municípios sido compensada com uma certa folga pelo crescimento das respectivas 
populações urbanas. De fato, entre 1991 e 2000 a população rural da região se retraiu em 12,7%, 
enquanto a urbana cresceu 25,7%, o que fez o índice de urbanização chegar a 62,3% em 2000, 
colocando em relevo o caráter ainda fortemente rural da população e da economia da Microrregião.  

 
Nesses 4 municípios o processo de contração da população rural se deu com maior ou menor 

intensidade em todos eles, sendo de -21,3% em Irati, -8,6% em Mallet, -6,1% em Rebouças e -5,5% 
em Rio Azul. Apesar disso, a microrregião pode ser considerada como predominantemente rural, pois 
excluindo-se a população rural de Irati do conjunto, a população da zona rural dos outros três 
municípios respondia por 54,8% da sua população total, configurando essas duas situações um 
fenômeno tardio de esvaziamento demográfico do campo, em relação a outros espaços do Estado. 

 
A diminuição da população rural em relação à total resultou no aumento da taxa de 

urbanização na região, que passou de 53,4% em 1991 para 62,3% em 2000. No entanto, o padrão de 
urbanização não se apresenta de maneira uniforme no território regional, variando de um patamar de 
75,1% de índice de urbanização em Irati para apenas 33,3% em Rio Azul. No caso de Irati, houve um 
incremento significativo no índice de urbanização, que subiu de 67,5% em 1991 para 75,1% em 2000, 
podendo-se dizer que atualmente é o único dos 4 municípios da microrregião que pode ser 
considerado como urbano, enquanto os demais encontram-se em lenta transição de rurais para 
urbanos. Ver TABELA 15. 

 
TABELA 15 – POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 

DE RIO AZUL. 1991/2000 
1991 2000 MUNICÍPIO 

TOTAL 
(HAB) 

URBANA 
(HAB) 

% RURAL 
(HAB) 

TOTAL 
(HAB) 

URBANA 
(HAB) 

% RURAL 
(HAB) 

∆ %  
POP. 
TOT 

∆ % 
POP. 
URB 

∆ % 
POP. 
RUR 

IRATI 47.854 31.278 67,5 16.576 52.352 39.306 75,1 13.046 9,4 25,7 -21,3 
MALLET 11.808 5.528 46,8 6,280 12.602 6.862 54,5 5.740 6,7 24,1 -8,6 

REBOUÇAS 12.948 5.396 41,7 7.552 13.663 6.570 48,1 7.093 5,5 21,8 -6,1 
RIO AZUL 12.406 3.202 25,8 9.200 13.023 4.334 33,3 8.689 5,0 35,3 -5,5 
TOTAL 85.016 45.408 53,4 39.608 91.640 57.072 62,3 34.568 7,8 25,7 -12,7 

FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
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9.1.5. Evolução Demográfica no Município de Rio Azul 
 

Embora os dados sobre a dinâmica populacional do Município já tenham sido retratados nos 
itens anteriores, é necessário ressaltar alguns aspectos dessa dinâmica que interessam ao escopo do 
presente trabalho. Dentre estes, destaca-se o fato de que durante o período 1970/91 a população 
rural aumentou 16,2%, incorporando 1.282 pessoas, tendo começado a diminuir apenas a partir da 
década de 90, com variação de -5,5% entre 1991 e 2000. Com isso, a população do Município 
residente no campo, que era de 7.918 habitantes em 1970, subiu para 8.689 em 2000, com um 
acréscimo total de 9,7% em 30 anos. 

 
Tal comparação toma como ponto de partida a década de 70 porque foi o período em que 

ocorreram as maiores transformações na estrutura produtiva do Paraná, no qual a lavouras 
permanentes deram lugar a pastagens extensivas ou a lavouras temporárias, deprimindo 
severamente as relações de produção no campo. Essas atividades passaram a ser praticadas em 
propriedades cada vez maiores e com menos emprego de mão-de-obra, o que veio a provocar a 
expulsão de pequenos produtores e a maciça migração de trabalhadores rurais do campo.  

 
Em Rio Azul, ao longo de todo o período 1970/1991, tanto a população rural como a urbana 

se expandiram continuamente, porém a partir de 1991, enquanto a população rural começou a se 
retrair, a urbana aumentou o seu ritmo de expansão, tendo, ao que tudo indica, passado a receber os 
migrantes que deixavam a zona rural do Município. A retração da população rural foi compensada 
com folga pelo crescimento da urbana nesse período, mas tal mecanismo não se reverteu em 
crescimento expressivo da população total, pelo fato de que embora a população urbana tivesse se 
expandido em 35,2% entre 1991 e 2000, esse crescimento se deu sobre um contingente de apenas 
3.206 habitantes, em virtude do que a mesma não conseguiu passar dos 4.334 habitantes em 2000.  

 
O êxodo rural ocorrido no Município a partir de 1991, portanto, só não causou maior impacto 

na população total por causa do intenso crescimento experimentado pela sua população urbana, a 
qual passou de um acréscimo de 27,4% no período 1980/91 para um crescimento de 35,3% no 
intervalo 1991/00. O incremento da população urbana foi de 146,5% no intervalo 1970/00, envolvendo 
a incorporação de um contingente de 2.577 habitantes em apenas 30 anos, ou seja, quase uma vez e 
meia a população urbana registrada em 1970. Apesar disso, o índice de urbanização do Município, 
que era de 18,2% em 1970, passou a apenas 33,3% em 2000, significando que em 2000, de cada 3 
habitantes de Rio Azul, 2 moravam no campo e só 1 na zona urbana. Ver TABELA 16 e FIGURA 23. 

 
TABELA 16 – EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA NO MUNICÍPIO DE RIO AZUL. 1970/2000 

1970 1980 1991 2000 POPULAÇÃO 
HAB. % HAB. % ∆% HAB. % ∆% HAB. % ∆% 

TOTAL 9.676 100,0 10.665 100,0 10,2 12.406 100,0 16,3 13.023 100,0 5,0 
URBANA 1.758 18,2 2.517 23,6 40,9 3.206 25,8 27,4 4.334 33,3 35,2 
RURAL 7.918 81,8 8.148 76,4 2,9 9.200 74,2 12,9 8.689 66,7 -5,5 
FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1970, 1980, 1991 E 2000. 

 
 

FIGURA 23 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL,URBANA E RURAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
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FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1970, 1980, 1991 E 2000. 
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9.2. ESTRUTURA DEMOGRÁFICA 
 
9.2.1. Estrutura Etária da População 
 

De maneira semelhante ao que ocorre no Estado e no País, onde se verifica o 
envelhecimento da população pela ação combinada da queda da natalidade e do aumento da 
longevidade, observa-se na estrutura demográfica de Rio Azul, a redução da população no estrato de 
0 a 4 anos - onde são contados os recém nascidos - entre 1991 e 2000, o que caracteriza uma 
desaceleração do crescimento vegetativo da população, típica de sociedades em processo avançado 
de urbanização. Ademais, percebe-se a redução do contingente do estrato de 0-4 anos frente ao de 
5-9 anos e deste em relação ao de 10-14 no ano 2000, evidenciando que o fenômeno é recente, mas 
que certamente estará presente na estrutura demográfica do Município no futuro. Ver TABELA 17 e 
FIGURA 24. 

 
TABELA 17 – COMPOSIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO TOTAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
FAIXA ETÁRIA POP. 1991 % POP. 2000 % ∆ (%) 

  0 - 04 ANOS 1.527 12,3 1.302 10,0 -14,7 
05 - 09 ANOS 1.444 11,6 1.384 10,6 -4,1 
10 - 14 ANOS 1.437 11,6 1.399 10,7 -2,6 
15 - 19 ANOS 1.259 10,1 1.272 9,8 -1,0 
20 - 24 ANOS 1.088 8,8 1.079 8,3 -0,8 
25 - 29 ANOS 1.023 8,2 964 7,4 -5,8 
30 - 34 ANOS 865 7,0 1.023 7,9 18,3 
35 - 39 ANOS 745 6,0 878 6,7 18,0 
40 - 44 ANOS 623 5,0 785 6,0 26,0 
45 - 49 ANOS 557 4,5 658 5,1 18,1 
50 - 54 ANOS 410 3,3 557 4,3 35,9 
55 - 59 ANOS 372 3,0 486 3,7 30,7 
60 - 64 ANOS 385 3,1 351 2,7 -8,8 
+     65 ANOS 671 5,4 885 6,8 31,9 
TOTAL 12.406 100,0 13.023 100,0 5,0 

FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
 

FIGURA 24 – PIRÂMIDE ETÁRIA POPULAÇÃO TOTAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
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FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 

 
Por outro lado, ao mesmo tempo em que entre 1991 e 2000 a população total do Município 

cresceu 5,0%, nos estratos de população acima de 30 anos esse crescimento foi bem mais intenso, 
chegando a 35,9% no estrato de idades entre 50 e 54 anos, revelando uma expansão nos segmentos 
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de idades mais elevadas da população. Por outro lado, tanto no censo de 1991 como no de 2000, 
observa-se uma retração da população dos estratos de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos, o que é 
indício de emigração de jovens em busca de oportunidades de estudo ou de emprego fora do 
Município. Essas mudanças provocaram reflexos no perfil demográfico do Município, tais como a 
redução do número de pessoas por família e, conseqüentemente, do número de residentes por 
domicílio, bem como o aumento da idade mediana da população, que é definida como aquela que a 
divide em dois blocos de 50,0%.  
 

Com respeito ao número de moradores por domicílio, em 1991 contavam-se 2.912 habitações 
no Município com a média de 4,26 moradores por residência, enquanto em 2000 eram encontradas 
3.400 moradias, perfazendo a média de 3,83 pessoas por domicílio, o que fez a taxa de ocupação em 
cada moradia cair 11,2% entre 1991 e 2000, indicando paralela redução do número de pessoas por 
família. Quanto à idade mediana da população, seu valor passou de 21,5 anos em 1991 para 24,4 em 
2000, com um aumento de 2,9 anos (13,5%) em apenas 9 anos.  
 
9.2.2. População em Idade Escolar 
 
 Define-se como População em Idade Escolar aquela situada na faixa entre 6 e 14 anos, que 
compreende a clientela do Ensino Fundamental, a qual, segundo a legislação vigente, é considerada 
como de freqüência obrigatória. Entretanto, como os dados demográficos referentes à composição 
etária da população apresentam-se desagregados em intervalos de 5 anos, considerou-se como 
População em Idade Escolar a contida na faixa dos 5 aos 14 anos de idade, incluindo-se aí a 
população em idade pré-escolar. 
  
 Em 1991 esse estrato compreendia 2.881 crianças, correspondendo a 23,2% da população 
total, enquanto em 2000 baixava para 2.783 crianças, representando 21,4% do total, o que significou 
uma queda de 3,4% no próprio estrato e de 2,3% em sua participação no total da população, valendo 
dizer que além da população em idade escolar ter diminuído em números absolutos, essa redução foi 
maior ainda em relação ao total da população no período. Tendo em vista o encolhimento progressivo 
da população no estrato de 0 a 4 anos, é possível prever a retração de tal contingente demográfico 
no futuro, indicando que a solicitação por novas vagas na rede pública do ensino fundamental e em 
creches deverá tornar-se menos aguda, bem como a demanda por serviços médico-odontológicos 
pediátricos nos postos de saúde do Município. 
 
9.2.3. População Jovem 
 
 Entende-se por População Jovem a das pessoas com idades entre 15 e 19 anos, que 
corresponde à fase da adolescência e da pré-maturidade. Entre 1991 e 2000 a população desse 
estrato passou de 1.259 para 1.272 habitantes, com um aumento de 13 jovens, o que equivale 
praticamente a uma estabilização no próprio estrato, mas uma redução de 3,0% em sua 
representatividade no conjunto da população, o que acentua a constatação anterior quanto ao 
envelhecimento progressivo do contingente demográfico do Município no período.  
 
 As demandas desse grupo etário expressam-se, ao nível dos equipamentos e serviços 
públicos, em centros esportivos, ginásios de esportes, canchas polivalentes para a prática de 
esportes, locais para atividades de lazer ao ar livre e em equipamentos culturais, tais como 
bibliotecas, teatros, salas de reuniões, etc. A par disso, esse grupo requer programas de educação 
sexual e prevenção à gravidez precoce, de esclarecimento quanto aos riscos do uso de drogas, de 
formação esportiva e de preparação para o trabalho, dentre outros. 
 
9.2.4. População em Idade Ativa 
 
 Considera-se como População em Idade Ativa - PIA, aquela potencialmente apta para o 
trabalho, compreendida no intervalo entre 15 e 64 anos de idade. No Censo de 1991, esse estrato em 
Rio Azul congregava 7.327 pessoas, representando 59,1% do total da população, enquanto no ano 
2000 o mesmo abrangia 8.053 pessoas, correspondendo a 61,8% desse total. Verifica-se que em 9 
anos houve um acréscimo de 726 pessoas nesse estrato, com uma variação de 9,9% dentro do 
próprio estrato e de 4,6% no total da população.   
 
 A participação da PIA em relação à população total deverá aumentar em futuro próximo, 
como resultado da presença crescente de estratos de idades mais elevadas, sendo previsível, 
entretanto, a sua estabilização a longo prazo, fruto da ação combinada da redução proporcional de 
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jovens que ingressam na idade ativa e da diminuição do grupo dos trabalhadores de idade mais 
avançada que passam à inatividade.  
 

Isso significa que há necessidade de se ampliar de imediato a oferta de empregos no 
Município, para atender a demanda da população por novos postos no mercado de trabalho, seja em 
função de jovens que atingem a idade mínima para ingresso na vida produtiva ou daqueles que 
perderam seus empregos e não conseguem mais encontrar colocação em suas ocupações originais.  
 
9.2.5. População Senil 
 
 População Senil é a de idade superior a 65 anos, compreendendo as pessoas que ingressam 
no período da Terceira Idade e praticamente a totalidade dos aposentados. Tal grupo apresentou 
forte crescimento no intervalo 1991/2000, passando de 671 para 885 pessoas, o que significou um 
aumento de 214 pessoas, ou 31,9% no período, suficiente para fazer sua representatividade no total 
da população subir de 5,4% para 6,8%, tendo ultrapassado largamente o índice de 5,9% registrado 
na média do País no censo de 2000. 
 
 As perspectivas são de crescimento progressivo para esse grupo etário no conjunto da 
população, sublinhando a necessidade de oferta crescente de equipamentos e serviços públicos 
voltados às suas demandas, tais como casas de abrigo e repouso, programas de assistência à 
Terceira Idade e campanhas para difusão de procedimentos preventivos de doenças próprias da 
população dessa faixa etária. 
 
 
9.3. ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO 
 
 Com base na taxa anual de incremento populacional verificada no Município no intervalo 
entre 2000 e 2007, a população estimada total para Rio Azul em 2017, horizonte do presente Plano 
Diretor Municipal seria de 13.885 habitantes. Apesar de não existirem projeções oficiais da população 
urbana e rural para esse ano, estima-se que em 2017 haverá 6.478 pessoas vivendo na área urbana 
e 7.407 na área rural do Município. Ver FIGURA 25. 
 

FIGURA 25 – PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA DE RIO AZUL. 2017 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 
9.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO 

 
No Censo de 1991, a população total do Município era de 12.406 habitantes que, referida à 

superfície de 629,7km² do território municipal, correspondia a uma densidade média de 19,7 
habitantes por km². Em 2000, com o aumento da população para 13.023 pessoas, a densidade subiu 
para 20,7 habitantes por km², fazendo aumentar a intensividade na ocupação do solo. Em termos de 
zona rural, esses números seriam indício de uma ocupação razoavelmente densa do território, porém, 
ao se considerar que a população do campo em 1991 era de somente 9.200 habitantes, o valor da 
densidade demográfica cai para apenas 14,6hab/km², enquanto que, em relação aos 8.689 
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habitantes da zona rural do Censo de 2000, essa densidade fica ainda menor, chegando a 13,8 
habitantes por km², o que configura uma ocupação bastante rarefeita do espaço rural.  

 
Quanto à zona urbana, por sua vez, traduzindo-se o indicador da densidade demográfica para 

a escala urbana (em hectares e não quilômetros quadrados) e tomando por base a superfície do 
perímetro urbano legal em vigor, de 658,5 ha, resulta para uma população urbana de 3.206 
habitantes em 1991 a densidade de 4,9 hab/ha. Em 2000, considerando uma população de 4.334 
habitantes, a densidade subiu para 6,6 hab/ha, mas ainda muito rarefeita em comparação com o 
indicador de 60,0hab/ha, recomendado pelo CEPAM de São Paulo como mínimo para conferir a 
necessária funcionalidade e economicidade a um assentamento urbano. 

 
Por outro lado, se for levada em consideração apenas a superfície efetivamente ocupada, de 

aproximadamente 330,0 ha, obtêm-se as densidades de 9,6 hab/ha e de 13,1 hab/ha, 
respectivamente para 1991 e 2000, valores que traduzem um nível de adensamento melhor mais 
ainda aquém do patamar de 60,0 hab/ha acima referido.  

 
Considerando a projeção da população urbana para o horizonte do Plano Diretor Municipal, 

de 6.478 habitantes, a densidade demográfica em 2017 seria de 9,8 hab/ha em relação ao perímetro 
oficial atual, de 658,5 ha, e de 19,6 hab/ha em relação à área efetivamente ocupada no presente 
momento, de 330,0 ha, o que configura uma situação mais satisfatória quanto à intensividade de 
ocupação do solo. 
 
 
9.5. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO  
 

Para se avaliar a qualidade de vida da população de Rio Azul utilizou-se o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e pela Fundação 
João Pinheiro. O IDH-M é medido com base em indicadores de educação (alfabetização e taxa de 
freqüência escolar), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda da população. Esses 
indicadores compõem, respectivamente, os índices IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R 
(renda), cuja média aritmética simples resulta no IDH-M.  

 
Esses índices variam de 0 a 1, sendo que municípios com IDH-M até 0,499 têm 

desenvolvimento humano considerado baixo; aqueles com índices entre 0,500 e 0,799 são 
considerados de médio desenvolvimento humano; e aqueles cujo IDH-M é igual ou superior a 0,800 
têm desenvolvimento humano considerado alto. 
 

Publicação do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, 
divulgada em 2003, mostra que o IDH do Estado em 1970 era de 0,440, representando um baixo nível 
de desenvolvimento humano. Durante a década de 70, o Estado apresentou elevado índice de 
crescimento econômico e de urbanização, acompanhado de investimentos em infra-estrutura 
econômica e social, atingindo um valor do IDH de 0,700 em 1980. Em 1991 o índice chegou a 0,760, 
alcançando 0,786 em 2000, o que representa um nível médio de desenvolvimento humano para o 
Estado como um todo. No entanto, apesar da melhoria geral do nível qualidade de vida, a situação do 
Paraná ainda é desfavorável em relação a São Paulo e aos demais estados do Sul.  

 
Ocorre que 33,0% da população paranaense vivem em municípios cujo IDH-M é inferior à 

média brasileira, enquanto nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa 
porcentagem não chega a 10,0%. Por outro lado, enquanto apenas 36,0% dos paranaenses vivem em 
municípios com alto índice de desenvolvimento, essa proporção chega a 72,0% em São Paulo e 
Santa Catarina e a 60,0% no Rio Grande do Sul. Ver FIGURA 26. 
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FIGURA 26 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL NO PARANÁ. 2000 
 

 
Na década de 1970, a maioria dos municípios paranaenses apresentava baixos índices de 

desenvolvimento, sobressaindo com índice médio apenas alguns pólos regionais, correspondentes às 
atuais aglomerações urbanas, com destaque para Curitiba, cujo índice atingia 0,713. Nos anos 80, 
muitos municípios melhoraram significativamente sua posição, formando manchas contínuas ao redor 
dos pólos regionais e igualando-se a Curitiba no patamar de índices médios de desenvolvimento.  

 
No período 1980/91, ocorreu nova elevação no índice dos municípios paranaenses, porém de 

forma mais discreta, pois, à exceção de Curitiba, que chegou à marca de 0,819, 13 municípios, 
localizados sobretudo na região central do Estado, ainda apresentavam baixos índices de 
desenvolvimento. Entre 1991 e 2000, praticamente todos os municípios atingiram índices entre médio 
e alto, excetuando-se municípios situados no Vale do Ribeira e, novamente, na região central do 
Estado.  
 

Ao analisar o IDH-M mediano, nota-se que o desempenho da Mesorregião Sudeste 
Paranaense em relação às demais mesorregiões do Estado é fraco, figurando a região em 7° lugar, 
com índice de 0,728. Esse resultado se deve em grande parte à baixa taxa de esperança de vida 
(67,4 anos), à baixa taxa de freqüência escolar (72,66%) e  à incipiente renda municipal per capita, 
com resultados pouco satisfatórios nos quesitos IDH-L (0,707) e IDH-R (0,627), alcançando nestes a  
7ª e 9ª posição, respectivamente. Por outro lado, esta Mesorregião apresenta uma boa posição em 
relação às demais no tocante à taxa de alfabetização de adultos, ocupando a 2ª posição. Ver 
TABELA 18. 
 

TABELA 18 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E COMPONENTES DAS 
MESORREGIÕES PARANAENSES (MEDIANA). 2000 

MESORREGIÃO ESPERANÇA 
DE VIDA 
(ANOS) 

ALFABETIZ. 
DE ADULTOS 

(%) 

FREQUENCIA 
ESCOLAR 

(%) 

RENDA (*) 
MUNICIPAL 
PER CAPITA 

IDH-L IDH-E IDH-R IDH-M 

SUDOESTE 71,5 87,55 82,01 202,36 0,774 0,854 0,659 0,767 
OESTE 69,5 87,32 83,49 235,69 0,742 0,869 0,685 0,766 
METROPOLITANA CURITIBA 69,2 91,43 74,84 212,54 0,737 0,859 0,667 0,760 
NORTE-CENTRAL 69,7 84,14 81,58 208,60 0,744 0,836 0,664 0,747 
NOROESTE  69,8 83,23 81,61 186,93 0,747 0,825 0,646 0,741 
CENTRO ORIENTAL 66,1 88,26 73,11 224,27 0,686 0,841 0,676 0,733 
SUDESTE 67,4 90,63 72,66 167,32 0,707 0,840 0,627 0,728 
NORTE PIONEIRO 68,1 82,41 77,26 189,42 0,719 0,809 0,648 0,722 
CENTRO OCIDENTAL 66,6 81,40 84,66 173,32 0,694 0,824 0,633 0,710 
CENTRO SUL 66,9 85,18 72,48 151,39 0,698 0,806 0,611 0,708 
FONTE: IPARDES, 2003. 
Obs. Valores em R$, pela cotação de 01/08/2000, sendo o salário mínimo igual a R$ 151,00. 
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No entanto há grandes contrastes intra-regionais na Mesorregião Sudeste Paranaense no que 
se refere à qualidade de vida, como pode ser percebido ao comparar o IDH-M dos 21 municípios da 
Mesorregião no ano 2000. Enquanto União da Vitória  apresentava um IDH-M de 0,793, destacando-
se em primeiro lugar, São João do Triunfo vinha em última posição, com apenas 0,679, ocupando Rio 
Azul a  5ª posição na região, com um índice de 0,738. Ver TABELA 19. 
 
TABELA 19 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE. 2000 
MUNICÍPIO ESPERANÇA 

DE VIDA 
(ANOS) 

ALFABETIZ. 
DE ADULTOS 

(%) 

FREQUENCIA 
ESCOLAR 

(%) 

RENDA (*) 
MUNICIPAL 
PER CAPITA 

IDH-L IDH-E IDH-R IDH-M 

 UNIÃO DA VITÓRIA 70,5 93,99 83,40 285,77 0,758 0,905 0,717 0,793 
 SÃO MATEUS DO SUL 68,8 93,75 73,81 252,00 0,731 0,871 0,696 0,766 
 MALLET 69,5 94,39 76,02 201,33 0,742 0,883 0,658 0,761 
 IRATI 66,1 93,15 76,49 213,04 0,685 0,876 0,668 0,743 
 RIO AZUL 70,1 93,43 70,01 148,01 0,751 0,856 0,607 0,738 
 TEIXEIRA SOARES 68,1 90,63 75,28 181,09 0,718 0,855 0,641 0,738 
 PAULA FREITAS 67,1 91,18 78,40 175,28 0,702 0,869 0,635 0,736 
 PAULO FRONTIN 67,1 93,54 72,66 177,66 0,702 0,866 0,637 0,735 
 PRUDENTÓPOLIS 71,6 90,00 67,15 139,94 0,776 0,824 0,598 0,733 
 PORTO VITÓRIA 66,0 91,73 76,17 187,66 0,684 0,865 0,647 0,732 
 IPIRANGA 69,9 89,50 63,56 167,32 0,748 0,809 0,627 0,728 
 IMBITUVA 67,5 92,80 62,41 187,69 0,708 0,827 0,647 0,727 
 BITURUNA 66,0 88,78 73,93 161,79 0,684 0,838 0,622 0,715 
 CRUZ MACHADO 66,9 91,69 68,06 141,64 0,698 0,838 0,600 0,712 
 REBOUÇAS 66,1 90,30 75,69 137,70 0,685 0,854 0,595 0,711 
 ANTÔNIO OLINTO 67,6 88,77 74,56 127,93 0,711 0,840 0,583 0,711 
 GENERAL CARNEIRO 67,1 86,92 64,23 177,49 0,702 0,794 0,637 0,711 
 FERNANDES PINHEIRO 69,9 86,91 63,22 137,40 0,748 0,790 0,594 0,711 
 GUAMIRANGA 67,4 90,49 69,18 115,00 0,707 0,834 0,565 0,702 
 IVAÍ 66,3 87,75 68,84 142,50 0,689 0,814 0,601 0,701 
 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 62,1 88,85 71,57 131,44 0,618 0,831 0,587 0,679 
FONTE: IPARDES, 2003. 
* Valores em R$, pela cotação de 01/08/2000, sendo o salário mínimo = R$ 151,00. 
 
 
9.5.1. Expectativa de Vida 
 

Dentre os componentes do IDH-M, o IDH-L está relacionado à longevidade, através da 
medição dos níveis de mortalidade da população. À medida que decrescem as taxas de mortalidade, 
esse indicador aumenta, sinalizando uma melhoria na expectativa de vida. A longevidade estimada no 
ano 2000 para o Brasil era de 68,1 anos e de 69,6 anos para o Paraná, colocando o Estado em boa 
posição, se comparado aos países em desenvolvimento.  

 
A longevidade mediana dos municípios da Mesorregião Sudeste Paranaense apresentava 

valor inferior ao nacional, de 67,4 anos, resultando em um IDH-L de 0,707, o 7º lugar entre as 
Mesorregiões do Paraná.  No caso de Rio Azul, cuja expectativa de vida é de 70,1 anos o IDH-L era 
de 0,751, correspondendo ao 3º lugar entre os 21 municípios da Mesorregião. Ver FIGURA 27. 
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FIGURA 27 – ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER NO PARANÁ. 2000 

 
 
9.5.2. Escolaridade 
 

O IDH-E, componente do IDH-M que mede aspectos relativos à escolaridade, leva em conta a 
alfabetização de adultos e a taxa de freqüência escolar. Enquanto cerca de 90,0% da população 
paranaense estava alfabetizada em 2000, em alguns municípios esse número era bem menor, 
principalmente naqueles situados na região central do Estado e no Vale do Ribeira.  

 
No caso de Rio Azul, o índice de alfabetização em 2000 era de 93,43%, enquanto a taxa 

mediana na Mesorregião situava-se em 90,63 %, demonstrando um bom desempenho do município 
neste quesito. Por outro lado, com relação à freqüência escolar, enquanto a mediana mesorregional 
era de 72,66%, a taxa de Rio Azul situava-se abaixo desta com 70,01%. Comparado com os demais 
integrantes da Mesorregião, o Município de Rio Azul apresentava índices regulares em termos de 
alfabetização de adultos com o 5º lugar, porém no quesito freqüência escolar situava-se na 13ª 
posição alcançando IDH-E de 0,856. Ver FIGURA 28 e FIGURA 29. 

 
Segundo dados do Censo de 2000, em Rio Azul, dentre os chefes de domicílio 37,42% não 

tinham instrução ou cursaram apenas três anos de estudo, enquanto 7,45% tinham estudado onze 
anos ou mais. Dentre a população com mais de dez anos, a taxa de analfabetismo apresentava-se 
baixa com 5,89%. 
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FIGURA 28 – ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NO PARANÁ. 2000 
 

 

 
 

 
FIGURA 29 – FREQUÊNCIA ESCOLAR NO PARANÁ. 2000 

 
 

 
 
9.5.3. Renda 
 

Segundo o IPARDES, a renda municipal per capita é o indicador do IDH-M que melhor 
identifica a precariedade do desenvolvimento humano no Paraná, onde a maioria dos municípios 
apresenta renda média mensal da população abaixo de 1,5 salários mínimos. Apesar da melhoria nos 
índices relacionados à educação e à longevidade, o IDH-R não tem apresentado o mesmo ritmo de 
elevação e tem sido responsável pelas maiores desigualdades entre os municípios do Estado. Ver 
FIGURA 30. 
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FIGURA 30 – RENDA MUNICIPAL PER CAPITA NO PARANÁ. 2000 
 

 
 
 

Em Rio Azul a renda per capita em 2000 era de R$148,01 e, considerando que o salário 
mínimo à época era de R$ 151,00, aquele valor representava uma renda mensal de 0,98 salários 
mínimos. Comparado à Mesorregião, cuja renda mediana era de R$167,32, correspondente a 1,1 
salários mínimos, o Município achava-se em situação regular. Considerando os demais municípios da 
mesorregião, Rio Azul encontrava-se em posição desfavorável em 13º lugar, com IDH-R de 0,607. 
 

No mesmo ano, 46,37% dos chefes de domicílio em Rio Azul ganhavam menos de 1 salário 
mínimo, ou não tinham renda, enquanto 1,43% ganhavam mais do que 15 salários mínimos, 
resultando em um índice de desigualdade de renda da ordem de 0,55. Cabe lembrar que quanto 
menor esse índice - que vai de 0 a 1 - maior a desigualdade existente no território analisado. 
 

Ainda com relação à composição da renda familiar, os dados do Censo de 2000 mostram que 
68,1% da população do Município percebiam até 2 salários mínimos por mês, índice bem maior que o 
do Estado para a mesma faixa de renda (47,9%), enquanto 9,8% da população se situavam na faixa 
de 2 a 3 salários mínimos, índice menor que o do Estado (13,4%). Nos demais intervalos, 
correspondentes a maiores salários, a parcela de população de Rio Azul permanecia sempre abaixo 
da média estadual. 

 
Em relação à Mesorregião, o índice de 68,1% do Município na faixa de até 2 salários mínimos 

encontrava-se acima do apresentado pela mesma (64,3%), abaixo na faixa seguinte, de 2 a 3 salários 
mínimos (9,8% contra 12,0%), passando a suplantar a Mesorregião na faixa de 3 a 5 salários mínimos 
(12,2% contra 11,0%). Nos demais intervalos, correspondentes a maiores salários, o Município voltou 
a se situar abaixo da média regional. Ver TABELA 20. 

 
TABELA 20 – RENDA FAMILIAR EM INTERVALOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. 2000 

POPULAÇÃO SEGUNDO A RENDA EM INTERVALOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS ESPAÇO 
ATÉ 1 1 A 2 2 A 3 3 A 5 5 A 10 10 A 20 + DE 20 TOTAL 
2.384.135 2.154.647 1.271.349 1.458.377 1.304.597 578.809 319.755 9.471.669PARANÁ 

25,2% 22,7% 13,4% 15,4% 13,8% 6,1% 3,4% 100,0%
125.390 101.106 42.298 38.755 28.995 10.812 4.482 351.838MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE 35,6% 28,7% 12,0% 11,0% 8,3% 3,1% 1,3 100,0%
5.204 3.199 1.212 1.500 920 225 85 12.345RIO AZUL 
42,2% 25,9% 9,8% 12,2% 7,5% 1,8% 0,6% 100,0%

FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 2000. 
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10. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO ADAPTADO 
 
10.1. GÊNESE DO MUNICÍPIO 
 

A colonização do Sudeste Paranaense teve início entre os séculos XVIII e XIX, quando a 
base econômica do espaço meridional do País estava centrada na criação, transporte e venda de 
gado bovino e muar, no movimento econômico que ficou conhecido como Ciclo do Tropeirismo. 
Através de uma rede de caminhos, as tropas provenientes de Viamão, no Rio Grande do Sul, 
deslocavam-se até Sorocaba, em São Paulo, para serem vendidas na feira de gado aí existente, 
gerando um intenso comércio entre essas duas regiões que contribuiu para promover a sua 
integração e o surgimento de inúmeras vilas e cidades nos locais de parada das tropas.  

 
Apesar do Sudeste Paranaense já ter sido alvo das incursões dos bandeirantes paulistas, que 

adentraram a região por volta do século XVII, em busca de índios, metais e pedras preciosas, foi com 
o Ciclo do Tropeirismo que o território rioazulense efetivamente foi colonizado. A ocupação iniciou-se 
efetivamente em 1885, por povoadores de origem portuguesa que se instalaram na localidade 
conhecida como Sertão do Jararaca, fundando as colônias de Rio Azul dos Soares e Butiazal. Dentre 
os primeiros moradores constam Cláudio Amâncio de Oliveira, Domingos Soares de Ramos, 
Frederico Ferreira, Joaquim Correia Lopes, Joaquim Marinho e José Lourenço Cardoso, 

 
Em 1902 chegaram os trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande ao povoado, então 

denominado Jaboticabal, mesmo ano em que foi inaugurada nesse núcleo urbano a estação 
ferroviária, que recebeu o nome de Roxo Roiz. A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande teve sua 
construção iniciada em 1896, sendo o primeiro trecho aberto em 1900, entre Piraí do Sul e Rebouças. 
Em 1905, os trilhos alcançaram Porto União, em Santa Catarina, passando por Rio Azul, da onde se 
prolongaram até a divisa com o Rio Grande do Sul. Em 1909, os trilhos chegaram a Itararé, no Estado 
de São Paulo, onde entroncavam-se com a Estrada de Ferro Sorocabana, em direção à capital 
paulista. 

 
A linha, conhecida como Itararé-Uruguai, comportava o famoso Trem Internacional São 

Paulo-Montevideo, trem de passageiros que operou entre 1943 e 1954. Em 1994, o trecho entre 
Itararé e Jaguariaíva foi erradicado, e um ano depois o trecho Engenheiro Gutierrez-Porto União, 
passando por Rio Azul, também o foi. A inauguração da Estação Roxo Roiz, ao facilitar o transporte e 
as comunicações, tornou-se pólo de atração de atividades comerciais e de novos moradores em seu 
entorno, fomentando as indústrias extrativas da madeira e da erva-mate e as atividades agropastoris 
de modo geral. 

 
Em 1907, através do Decreto Estadual n°. 461, de 27/11/1907, foi criado um Distrito Policial, 

com a denominação de Cachoeira, então pertencente à Comarca de Ponta Grossa, com sede na 
estação ferroviária de Roxo Roiz. Um ano depois, chegaram à localidade colonos de nacionalidade 
polonesa e ucraniana, os quais fundaram uma colônia denominada Rio Azul. À época, o local onde se 
encontra a sede municipal era de propriedade de Elizeu Campos de Mello, que doou parte de suas 
terras para o estabelecimento da cidade. 

 
Em 1913, através da Lei Estadual n°. 1.351, Roxo Roiz foi elevado à categoria de Distrito 

Judiciário, desta vez pertencente ao Município de São João do Triunfo. Por essa época, devido a 
conflitos políticos ocorridos nos países platinos, passou a haver grande procura pela erva-mate 
paranaense, ocasionando um grande afluxo populacional à região. Este surto progressista, aliado à 
extração da madeira e às atividades agropastoris, trouxe considerável riqueza a Roxo Roiz e, 
consequentemente, o desejo de emancipação por parte de sua população. 

 
O pleito da comunidade local teve êxito em 1918, quando o então Distrito emancipou-se, 

através da Lei Estadual n°. 1.759 de 26/03/1918, sendo sua instalação em 14 de julho do mesmo 
ano, data em que se comemora seu aniversário. No entanto, ao final de 1918 uma grave epidemia de 
gripe assolou a região, vitimando mais de 200 habitantes e trazendo muita tristeza à maioria das 
famílias do então Município de Roxo Roiz. 

 
Em 18 de setembro de 1920, a denominação municipal foi alterada para Marumby, em virtude 

da troca do nome da estação ferroviária local. Anos depois, através da Lei estadual n°. 2.645 de 
14/04/1929, o Município passou a denominar-se Rio Azul, em homenagem ao curso d´água de 
mesmo nome que banha seu território, cujas águas têm coloração azulada. Como a sede municipal 
recebeu a denominação de Rio Azul, a colônia fundada em 1908 pelos imigrantes poloneses e 
ucranianos passou a chamar-se Barra do Rio Azul.  
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Em 1932, devido a problemas de ordem administrativa, foi cassada a autonomia do 
Município, através da Lei Estadual n°. 1.918/32, sendo seu território anexado ao Município de Mallet. 
Dois anos depois, através do Decreto Estadual n.º 193, de 31/01/1934, o Município de Rio Azul teve 
sua autonomia restabelecida, conservando o território anterior à cassação. Nesse mesmo ano, foi 
construída nova estação ferroviária, cujo prédio existe até hoje, funcionando como terminal rodoviário. 
Ver FIGURA 31.  

 
FIGURA 31 – ESTAÇÃO FERROVIÁRIA À ÉPOCA DA INAUGURAÇÃO 

 
FONTE: http://www.estacoesferroviarias.com.br/pr-tronco/fotos/rioazul35.jpg em 20/10/2008. 
 

Até 1937, Rio Azul contava com apenas um distrito administrativo, correspondente à sede 
municipal. No ano seguinte, incorpora o Distrito de Soares, então pertencente ao Município de São 
Mateus do Sul. Na sede do Distrito, denominada Porto Soares, havia uma balsa para travessia do Rio 
Potinga, que hoje já não opera mais. Tal distrito foi extinto em 1981, através da Lei Estadual n°. 7.518 
de 05/11/1981, voltando o Município a contar apenas com o Distrito Sede. 

 
Em meados da década de 30, a região vivia o auge do cultivo da batata, que trouxe bastante 

prosperidade ao Município, acarretando o desenvolvimento econômico, bem como de sua infra-
estrutura de transporte e comunicações. Contudo, impossibilitado de competir com a produção de 
outros pólos mais bem localizados, houve uma diminuição no ritmo do progresso de Rio Azul, fazendo 
com que sua economia atingisse um patamar estável. No final da década de 50 foi introduzida a 
cultura do fumo, acarretando um novo alento à economia do Município, que hoje é baseada na 
pecuária, na agricultura e na indústria extrativa vegetal.  
 
 
10.2. OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
10.2.1. Evolução e Estruturação do Espaço Urbano 
 

A Cidade de Rio Azul foi assentada ao longo da linha férrea, sobre a vertente direita do Rio 
Faxinal, a sudeste do mesmo. A malha viária da sede municipal é cortada por vários de seus 
afluentes, cujas margens foram ocupadas indiscriminadamente, acarretando conflitos entre a 
urbanização e a rede de drenagem natural. Apesar disso, as declividades encontradas na maior parte 
do quadro urbano são bastante favoráveis à ocupação urbana, tendo facilitado a disposição do 
arruamento e dos lotes. 

 
A presença marcante da rede hidrográfica e de elementos antrópicos, tais como a ferrovia e a 

rodovia, condiciona sobremaneira a configuração da Cidade, que assumiu um formato linear com 
orientação SW-NE. Tal situação resulta em menor economicidade da malha vária, tendo em vista as 
maiores distâncias a serem percorridas nas ligações intra-urbanas, devendo ser incentivado seu 
adensamento, na medida do possível. 



 90 

A ocupação inicial da Cidade se deu a partir da estação ferroviária, através da implantação de 
um arruamento ortogonal, cujo principal eixo viário é representado pela Avenida Manoel Ribas e pela 
Rua 14 de Julho, ortogonal à primeira. O projeto original compreendia 22 quadras a sudeste da linha 
férrea e sete a noroeste, entre esta e o Rio Faxinal. A quadras apresentavam tamanhos e formatos 
variados, devido ao traçado sinuoso da ferrovia, tendo os lotes aproximadamente 22,0m x 50,0m, 
resultando em uma área média de 1.100,00m² por lote.  

 
Com o passar do tempo, foram sendo ocupadas as quadras adjacentes ao leito da ferrovia, a 

sudoeste e a nordeste, conferindo à Cidade um formato linear. Nesses loteamentos mais recentes, os 
terrenos têm cerca de 14,0m x 33,0m, resultando em uma área média de 462,00m². A ocupação 
também se estendeu a sudeste, ao longo da Rua 14 de Julho, com lotes variando de 15,0m a 20,0m 
de frente por 30,0m de fundo, resultando em áreas de 450,00m² a 600,00m².  

 
Em 1981, de acordo com a Lei nº. 10/81, o perímetro urbano oficial foi delimitado em 656,08 

hectares. A posterior implantação do traçado da rodovia BR-153, denominada Rodovia Deputado 
Antônio Baby no trecho entre Irati e Paula Freitas, cujo leito margeia toda a extensão oeste do quadro 
urbano, limitou a expansão urbana nessa direção. No entanto, a presença da rodovia não impediu a 
urbanização de uma área no extremo oeste da Cidade, do outro lado da mesma, em local 
denominado Vila Carneiro. 

 
Em 1992 foi implantado pela COHAPAR um conjunto habitacional denominado Vila Cristo 

Rei, no extremo leste do quadro urbano, contando com 75 lotes, cuja área média é de 220,00m². 
Tendo em vista incluir tal conjunto, foram acrescidos mais 2,46 hectares ao perímetro urbano oficial, 
através da Lei nº. 78/91, resultando em um total de 658,54 hectares. Ver MAPA 9 – EVOLUÇÃO DA 
OCUPAÇÃO URBANA. 

 
O perfil do espaço construído em Rio Azul é satisfatório, com padrão de ocupação 

majoritariamente unifamiliar. Na área central, no geral, as edificações são de bom padrão construtivo, 
em alvenaria, com no máximo dois pavimentos, enquanto na periferia há muitas casas de madeira ou 
mistas, em sua maioria térreas. Cabe notar que no Centro da Cidade muitas edificações foram 
construídas junto ao alinhamento predial, principalmente aquelas comerciais, ocupando toda a 
testada do lote, fruto de uma ocupação que remonta ao início do século passado.  

 
No entanto, devido à inexistência de legislação urbanística que determine afastamentos e 

recuos, esse padrão de ocupação tem se repetido também nos loteamentos mais recentes, o que 
prejudica a qualidade do espaço urbano. Outro ponto negativo é a ocupação indevida das faixas non 
aedificandi ao longo dos rios e córregos que cortam a área urbana, bem como de várzeas e áreas 
alagadiças, acarretando graves problemas ambientais e sanitários que necessitam ser solucionados. 
Ver FIGURA 32 e FIGURA 33. 
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FIGURA 32 – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE VALE 

 
FONTE: INTERACTO, EM 20/08/2007. 
 
 

FIGURA 33 – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA ALAGADIÇA 

 
FONTE: INTERACTO, EM 20/08/2007. 
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MAPA 9 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA  
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10.2.2. Demanda de Área para Expansão Urbana 
 

Tendo em vista que o ano de 2017 corresponde ao alcance do presente Plano, faz-se 
necessário avaliar qual a demanda do uso residencial, para se ter uma projeção da área requerida 
para abrigar o crescimento da Cidade nesse intervalo de tempo. Toma-se o uso residencial como 
parâmetro porque é ele que condiciona a expansão dos usos de comércio e serviços, bem como a 
demanda de áreas verdes, enquanto o uso industrial, quase sempre, apresenta comportamento 
aleatório em relação à população.  

 
Estudos realizados sobre a rede urbana brasileira indicam que o uso residencial, em média, 

responde por 50,0% do consumo de área nas cidades, ao passo que os demais usos, as ruas e as 
áreas verdes consomem os restantes 50,0%. Por isso, para o aumento de cada unidade de área 
residencial, deve-se prever o acréscimo de mais uma unidade de área para a cidade como um todo.  
 

Para se conhecer o consumo de área residencial no futuro, faz-se necessário estimar o 
número de pessoas por domicílio, valor este que vem caindo nos últimos anos. Havia em 1991 na 
Cidade de Rio Azul 3.206 pessoas, com uma média de 3,82 habitantes por domicílio. Em 2000 eram 
4.334 habitantes morando na área urbana, com uma média de 3,44 moradores por habitação, valor -
9,9% menor do que naquele ano.  

 
Subtraindo-se dos 6.478 habitantes estimados para 2017 a população de 4.334 pessoas 

recenseadas em 2000, obtém-se um acréscimo de 2.144 novos moradores na Cidade de Rio Azul até 
o horizonte do Plano Diretor Municipal. Levando em conta que o coeficiente de 3,44 moradores por 
domicílio permaneça inalterado, assim como o padrão atual de ocupação unifamiliar por lote, resulta a 
necessidade de 623 novos lotes para abrigar esse aumento da população no futuro. 

 
Admitindo-se que o lote em Rio Azul tenha área média de 450,00m², os 623 lotes necessários 

para abrigar o crescimento demográfico da Cidade até 2017 consumiriam uma área de 280.350,00m², 
ou de 28,0ha. Tal área deve ser multiplicada por 2, tendo em vista que para cada unidade de área 
residencial é necessária outra destinada aos demais usos não-residenciais, conforme dito 
anteriormente, resultando em uma demanda de 56,0ha para absorver esse acréscimo populacional. 

 
Para efetuar o cálculo da densidade demográfica em 2017, parte-se da população de 6.478 

prevista para esse ano, e divide-se a mesma pela área de 658,5 ha, que corresponde à superfície 
compreendida pelo perímetro urbano legal. Fazendo-se esse cálculo, resulta a densidade média bruta 
de 9,8hab/ha, a qual representa um valor baixo, quanto à intensidade na ocupação do solo, muito 
distante dos 60hab/ha, preconizados pelo CEPAM de São Paulo, para assegurar a necessária 
economicidade e funcionalidade a um assentamento do porte de Rio Azul.    

 
Para se ter uma idéia da intensidade de ocupação do território que os números acima 

traduzem, pode-se imaginar a seguinte simulação: considerando que um hectare (100,00m x 
100,00m), corresponde aproximadamente à superfície de uma quadra, e descontando-se desse 
montante 50,0% referentes ao consumo médio de área para os usos não-residenciais, obtém-se uma 
área líquida de 5.000,00m² para o uso residencial, que dividida pela área média de 450,00m² por lote 
de Rio Azul, resulta em aproximadamente 11 lotes por quadra.  

 
Multiplicando-se esse número de lotes pelo coeficiente de 3,44 habitantes por domicílio, 

conclui-se que cada hectare na Cidade seria capaz de comportar uma densidade mínima de 
37,8hab/ha, valor esse que ainda poderia ser muito maior em caso de ocupação bifamiliar ou 
multifamiliar por lote. Comparando-se essa densidade com a de 9,8hab/ha encontrada em 2000, 
pode-se afirmar que, dentro dos 658,5 ha do perímetro oficial caberiam, com folga, quase 4 cidades 
de porte igual ao de Rio Azul e com densidade demográfica média ainda abaixo da recomendada. 

 
Tal fato demonstra não ser necessário expandir o atual perímetro urbano, pelo menos, 

durante os próximos dez anos, ainda mais se for levada em conta a diferença de 328,5 ha entre o 
perímetro urbano legal, de 658,5 ha, e a área efetivamente urbanizada, de 330,0 ha, a qual poderia 
absorver com bastante folga a área de 56,0 ha, necessária para abrigar o crescimento da população 
até o ano de 2017. Para tanto, a fixação desse acréscimo populacional deve ser orientada no sentido 
de se ocupar em uma primeira etapa os vazios existentes entre as áreas atualmente urbanizadas, 
para aproveitar a infra-estrutura já instalada. Entretanto, nem todas as áreas ociosas desse perímetro 
seriam passíveis de utilização pelo uso residencial, pois nele estão incluídos usos industriais, 
institucionais e áreas verdes a serem preservadas, entre outras. 
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A afirmação do parágrafo anterior, contudo, depende da eficácia de medidas legais que 
venham a ser adotadas pelo Município para promover a utilização compulsória do estoque de lotes 
vagos na Cidade, sem o que, haveria falta de terrenos para abrigar o acréscimo de população 
previsto, podendo provocar a elevação do preço da terra e dificultando o acesso à casa própria, 
sobretudo para as populações de menor poder aquisitivo. Nesse sentido, deve-se estabelecer um 
macrozoneamento do quadro urbano, para efeito de se identificar quais as áreas a serem ocupadas 
em uma primeira etapa, através da aplicação dos instrumentos de ocupação e utilização compulsória 
previstos no Estatuto da Cidade.  
 
10.3. USO DO SOLO 
 
 No que respeita ao uso do solo no Município, de acordo com informações do ZEE – 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná – de 2001, este é predominantemente misto, 
onde se revezam agricultura, pastagem, capoeira e reflorestamento, intercaladas com áreas de 
pousio e desmatamentos. Nas porções oeste e noroeste sobressaem áreas de cobertura florestal, 
correspondentes à APA da Serra da Esperança, enquanto no extremo nordeste, onde a topografia é 
mais suave, encontram-se áreas de uso agrícola intensivo. Ver MAPA 10 – USO DO SOLO 
MUNICIPAL. 
 
 Na sede municipal, o arranjo espacial dos diversos tipos de uso do solo ocorreu de forma 
espontânea ao longo do tempo, já que nunca houve uma legislação de uso e ocupação do solo para 
disciplinar a maneira de ocupar e os usos permitidos ou proibidos em cada uma das áreas da Cidade. 
Apesar dessa ausência de normas legais, pode-se afirmar que os usos, com algumas exceções, 
encontram-se bem distribuídos no espaço. Ver MAPA 11 – USO DO SOLO URBANO. 
 
10.3.1. Uso de Comércio e Serviços 
  
 Os estabelecimentos de comércio varejista e de prestação de serviços do tipo vicinal e central 
em Rio Azul estão concentrados nas quadras compreendidas entre a Rua Doutor Campos de Mello e 
a Avenida Manoel Ribas, e em quase toda a extensão dessa última. Já os usos institucionais, tais 
como estabelecimentos escolares e esportivos encontram-se em sua maioria localizados ao longo do 
eixo formado pelas ruas Coronel Hortêncio Martins de Mello e Campolim José Ribeiro. Afora essas 
aglomerações, não são encontradas outras localizações de comércio e serviços vicinais nos bairros 
da Cidade, devido à pequena dimensão da sua malha urbana. 
 
10.3.2. Uso Industrial  
 

A maior parte dos estabelecimentos industriais está concentrada na porção norte da Cidade, 
ao longo da Avenida Manoel Ribas, sendo as principais industrias a Schreiber do Brasil Ltda, e a 
Alliance One Tabacos. Já a Madeireira Rio Claro ocupa uma grande área mais próxima do Centro da 
Cidade, entre o Estádio Municipal e o Rio Faxinal. A localização dos usos industriais em Rio Azul é 
favorável do ponto de vista ambiental, por situar-se a jusante do Rio Faxinal, que é o manancial de 
abastecimento da Cidade, e também do ponto de vista logístico, por estar próxima à saída para Irati, 
junto ao seu principal acesso viário. No então, seria importante delimitar uma área para instalação de 
um parque industrial, visando a alocação de novos estabelecimentos no futuro. Ver FIGURA 34. 
 
10.3.3. Uso Residencial 
 

O uso residencial em Rio Azul, como ocorre em qualquer cidade, compõe o pano de fundo da 
malha urbana, estando presente majoritariamente sob um padrão de ocupação unifamiliar no lote. Na 
porção centro-leste da Cidade estão as residências de melhor padrão construtivo, variando de um a 
dois pavimentos, enquanto no restante da malha urbana se encontram casas mais simples, muitas 
delas em madeira e térreas. Ver FIGURA 35.  

 
Há dois conjuntos populares de maior porte na Cidade, a Vila Cristo Rei, no extremo leste, e a 

Vila Carneiro, a sudoeste, ambos bastante distantes do Centro, o que prejudica sobremaneira seus 
moradores. Em 2006 foram aprovados mais dois loteamentos da COHAPAR, sendo o Residencial Rio 
Azul I em área de 13.710,00m2, situada à Rua Nossa Senhora da Luz, e o Residencial Rio Azul II em 
área de 17.557,00m2, situada à Avenida Manoel Ribas. Tais loteamentos se destacam positivamente 
por terem áreas pequenas e estarem perfeitamente inseridos dentro do quadro urbano, 
diferentemente dos dois primeiros. 
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FIGURA 34 – ÁREA INDUSTRIAL JUNTO À AV. MANOEL RIBAS 

 
FONTE: INTERACTO em 14/06/2007. 

 
 

FIGURA 35 – BAIRRO RESIDENCIAL PERIFERIA DE RIO AZUL 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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10.3.4. Áreas Verdes 
 
 A ausência de áreas verdes é uma das maiores carências da Cidade, principalmente, pela 
escassez de parques, bosques e praças no interior da malha urbana, que poderiam contribuir para a 
melhoria da qualidade ambiental urbana, representando, ao mesmo tempo, uma oferta de opções de 
recreação e lazer baratas para a sua população. 
 

A exceção é a Praça Tiradentes, no Centro da Cidade, e a área de lazer situada ao lado da 
Estação Ferroviária, que abriga uma pista de skate e uma área gramada. O Rio Faxinal, que tem 
vários trechos de mata ciliar intacta próximos à área urbana, apresenta grande potencial para abrigar 
áreas de preservação ambiental e de lazer, devendo ser previstas ações nesse sentido. 
 

Já com relação à arborização nos logradouros públicos, a mesma é insatisfatória, 
principalmente nas vias do Centro, onde se verifica a maior concentração de pedestres e nas quais, 
por isso, seria mais necessária a proteção contra o sol proporcionada pelas árvores. Ver MAPA 11 – 
USO DO SOLO URBANO. 
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MAPA 10 – USO DO SOLO MUNICIPAL 
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MAPA 11 – USO DO SOLO URBANO 
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10.4. SISTEMA VIÁRIO 
 
10.4.1. Modelo de Circulação Viária 
 

O Município de Rio Azul conta com uma posição bastante favorável na rede rodoviária 
regional, estando posicionado junto à rodovia federal BR-153, através da qual se tem acesso aos 
países do Mercosul, à Capital do Estado e ao Porto de Paranaguá. A BR-153 também promove a 
ligação com o Estado de Santa Catarina e o sul do Brasil, passando por União da Vitória.  

 
A malha rodoviária municipal compreende, além da rodovia federal BR-153, denominada 

Deputado Antônio Baby, as seguintes estradas municipais: 
- Rodovia Municipal Vereador Durval Martins, que liga a BR-153 às localidades de Cachoeira 

dos Paulistas e Água Quente dos Meiras; 
- Rodovia Municipal Eduardo Brantes, que interliga as comunidades de Cachoeira dos 

Paulistas a Água Quente dos Meiras; 
- Rodovia Municipal José Dusanoski, que liga a Cidade de Rio Azul às localidades de Rio 

Vinagre, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros e Taquari; 
- Rodovia Municipal Domingos Gulbinski, que interliga as comunidades de Marumbi dos Elias e 

Faxinal dos Elias e Faxinal dos Limas; 
- Rodovia Municipal José Alves de Oliveira, que liga a BR-153 às localidades de Faxinal São 

Pedro, Barra do Rio Azul e Invernada; 
- Rodovia Municipal José Vieira Soares, que liga a sede municipal às comunidades de 

Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, Invernada, Soares e Porto Soares; 
- Rodovia Municipal Marciano Ferreira de Andrade, que interliga as localidades de Rio Azul dos 

Soares, Martins, Vila Nova e Soares; 
- Rodovia Municipal Vereador João Gurski, que liga as comunidades de Marumbi dos Elias e 

Faxinal dos Elias a Pinhalzinho, e daí demanda à sede municipal; 
- Rodovia Municipal João Maciel Vieira, que interliga as localidades de Vila Nova, Braço do 

Potinga e Porto Soares; 
- Rodovia Municipal Francisco Gluszczynski, que liga a sede municipal às localidades de Rio 

Azul de Cima e Lajeado dos Mellos. Ver MAPA 12 – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL. 
 
Quanto à integração do sistema viário urbano com o sistema rodoviário regional, a rodovia 

BR-153 margeia toda a porção oeste da Cidade, estando separada da mesma pelo leito do Rio 
Faxinal e pela extensa área de mata ciliar que o acompanha, funcionando como um contorno 
rodoviário.  

 
Existem três trevos que interceptam o trecho urbano da rodovia, sendo um em sua porção 

mediana, na Rua Antônio Ribeiro, cujo prolongamento dá acesso à comunidade de Marumbi dos 
Elias e à região noroeste do Município. Os outros dois trevos situam-se em ambas as extremidades 
da Avenida Manoel Ribas, dando acesso respectivamente às estradas rurais que demandam às 
comunidades de Cachoeira dos Paulistas, em sentido norte, e Pinhalzinho, em sentido sul. 

 
Com respeito à configuração do sistema viário de Rio Azul, este seguiu o modelo em retícula, 

com orientação SW-NE, tendo como principais eixos viários a Avenida Manoel Ribas e a Rua 14 de 
Julho, perpendicular à primeira. O arruamento, porém, não apresenta uniformidade no tamanho das 
quadras, que variam entre quadradas, retangulares e trapezoidais, em grande parte devido ao 
traçado sinuoso da ferrovia, que intercepta a malha viária em toda a sua extensão. Em 1998, 
decorridos três anos da desativação da linha férrea, a Prefeitura Municipal adquiriu as áreas de 
propriedade da RFFSA inscritas em seu território, resultando na abertura de uma via marginal.   

 
Outra deficiência notada é a falta de continuidade de algumas vias, o que prejudica a fluidez 

do tráfego intra-urbano. No entanto, a maioria das vias urbanas apresenta largura razoável, da ordem 
de 15,0m, sendo 2,0m de calçada de cada lado e 11,0m de pista de rolamento. Já nos loteamentos 
populares, como a Vila Cristo Rei e a Vila Carneiro, as ruas têm cerca de 12,0m de largura, sendo 
3,0m de calçada de cada lado e 6,0m de pista de rolamento. 
 

Do ponto de vista dos fluxos locais de trânsito, constituem vias de tráfego intenso a Avenida 
Manoel Ribas, seguida das ruas 14 de Julho, Doutor Campos Mello, José Pissaia, Barão do Rio 
Branco e Paulo Burko, esta ultima que demanda à Vila Cristo Rei. Cabe destacar que embora o 
arruamento em retícula, como o existente em Rio Azul, envolva um alto potencial de conflitos de 
tráfego nos cruzamentos, é baixo o índice de acidentes de trânsito na Cidade. Ver MAPA 13 – 
HIERARQUIA VIÁRIA URBANA. 
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MAPA 12 – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL 
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MAPA 13 – HIERARQUIA VIÁRIA URBANA 
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10.5. INFRA-ESTRUTURA URBANA 
 
10.5.1. Sistema de Abastecimento de Água 
 
 A água para abastecimento da população da Cidade de Rio Azul é captada, tratada e 
distribuída pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. O sistema de abastecimento de 
água conta com captação superficial no Rio Faxinal, adjacente à Estação de Tratamento de Água – 
ETA, com vazão nominal de 13,5 litros por segundo. O sistema é aduzido por dois conjuntos de 
motobombas, sendo um reserva, os quais se localizam dentro das instalações da ETA, conduzindo a 
água bruta para os tanques de tratamento através de tubulação metálica com diâmetro de 150 
milímetros. O sistema de tratamento consiste em dois floco-decantadores, quatro filtros e uma câmara 
de contato de cloro, responsáveis pela remoção da matéria dissolvida e em suspensão presente na 
água bruta, bem como a desinfecção de microorganismos. Ver FIGURA 36 e FIGURA 37. 

 
A distribuição é feita por três Estações Elevatórias de Água Tratada – EET. A EET-01, 

composta por um conjunto de motobombas em operação e um reserva, encontra-se dentro da 
Estação de Tratamento de Água, abastecendo a maior parte da Cidade. Já a EET-02 está instalada 
junto à rede de abastecimento, sendo composta por um conjunto de motobombas em operação, que 
abastece as áreas mais altas do quadro urbano. Uma terceira Estação Elevatória de Água Tratada, a 
EET-04, encontra-se junto aos reservatórios, com a função de transferir volumes de água do 
reservatório apoiado para o elevado. A reservação, responsável pelo atendimento das máximas 
demandas horárias, é composta por um reservatório apoiado de 200 m3 e um reservatório elevado de 
100 m3. A rede de distribuição é composta por materiais diversos, com predominância do PVC, e em 
diâmetros que variam de 20 a 150 milímetros.  
 
 Tendo em vista o esgotamento eminente do manancial superficial, e a pequena vazão dos 
poços artesianos perfurados recentemente na Cidade, a SANEPAR está estudando a captação 
superficial junto ao Rio Cachoeira. Tal projeto inclui a construção de uma Estação Elevatória de Água 
Bruta e da Adutora responsável por levar a água captada até a ETA. Também está prevista a 
ampliação da ETA, estando ambas as obras previstas ainda para 2009. Ver MAPA 14 – REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 
 

Quanto ao número de ligações de água na Cidade de Rio Azul, em dezembro de 2004 havia 
um total de 1.449 consumidores, sendo 1.291 (89,1%) residenciais; 84 (5,8%) comerciais e 
prestadores de serviço; 22 (1,5%) industriais; 35 (2,4%) do poder público; e 17 (1,2%) de utilidade 
pública. Dentre as ligações residenciais naquele ano, 152 (11,8%) tinham o benefício da chamada 
“tarifa social”. De 2004 para 2006 houve um aumento de 5,6% no total de ligações, sendo o maior 
aumento na categoria comercial, da ordem de 23,8%, enquanto as ligações do poder público 
cresceram 8,6% e as residenciais 4,8%. As ligações industriais, por outro lado, diminuíram -18,2%, 
revelando uma retração no setor. No mesmo período, aumentou em 73,7% o número de residências 
beneficiadas com a “tarifa social”, que chegou a 264 domicílios.  

 
Em dezembro de 2008, o total de ligações subiu para 1.627, número 6,3% maior do que no 

ano de 2006. Novamente o maior aumento ocorreu nas ligações comerciais, de 26,0%, seguido das 
ligações residenciais (5,2%) e do poder público (2,6%). Da mesma forma que no período anterior, as 
ligações industriais também apresentaram retração, da ordem de -5,6%. Do total de ligações em 
2008, 1.423 (87,5%) eram residenciais; 131 (8,1%) comerciais e de prestadores de serviço; 17 (1,0%) 
industriais; 39 (2,4%) do poder público; e 17 (1,0%) de utilidade pública. Dentre as ligações 
residenciais naquele ano, 227 (16,0%) eram beneficiadas com a “tarifa social”, número -0,1% menor 
de domicílios do que aqueles beneficiados em 2006. Ver TABELA 21. 
 

TABELA 21 – LIGAÇÕES DE ÁGUA NA CIDADE DE RIO AZUL. 2004/2006/2008 
LIGAÇÕES 2004 2006 ∆ % 2004-2006 2008 ∆ % 2006-2008 
RESIDENCIAIS 1.291 1.353 4,8 1.423 5,2 
COMERCIAIS 84 104 23,8 131 26,0 
INDUSTRIAIS 22 18 -18,2 17 -5,6 
PODER PÚBLICO 35 38 8,6 39 2,6 
UTILIDADE PÚBLICA 17 17 0,0 17 0,0 
TOTAL 1.449 1.530 5,6 1.627 6,3 
FONTE: SANEPAR. 

 
 No interior, cada comunidade tem seu sistema autônomo de abastecimento de água, sendo 
que recentemente foram celebrados contratos com a FUNASA para implantar os sistemas de 
abastecimento nas comunidades de Porto Soares, Pinhalzinho e Marumbi dos Ribeiros. 
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FIGURA 36 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
FIGURA 37 – CAPTAÇÃO DE ÁGUA JUNTO AO RIO FAXINAL  

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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MAPA 14 – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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10.5.2. Sistema de Coleta e Depuração de Esgotos 
  

O sistema de coleta e tratamento de esgotos na Cidade de Rio Azul é operado pela 
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e abrage quase toda a área urbana do 
Município, atendendo cerca de 96% das economias urbanas existentes. O sistema é composto por 
uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEE, 
pelo Interceptor de Esgoto e Rede Coletora – RCE. Ver MAPA 15 – REDE DE COLETA DE 
ESGOTOS. 
 

A ETE tem capacidade para tratar uma vazão nominal de 10 litros por segundo, sendo 
constituída de dois Desarenadores, dois Reatores Anaeróbios – RALF, um Filtro Anaeróbio Biológico 
– FAN – e um Leito de Secagem de Lodo, sendo o efluente tratado lançado no Rio Faxinal. O sistema 
conta com apoio de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEE, sendo que uma delas recebe 
as contribuições da sub-bacia que compreende a entrada da Cidade e recalca as mesmas para o 
Interceptor Faxinal. A segunda EEE localiza-se na entrada da ETE, recebendo as contribuições do 
restante do quadro urbano e recalcando-as diretamente para o tratamento. A rede coletora de Rio 
Azul É constituída por tubos em PVC e manilha de barro com diâmetros variando de 150 a 300 
milímetros. 

 
A localização da ETE é bastante inapropriada, estando muito próxima da área central da 

Cidade, o que acarreta muitos transtornos aos moradores, principalmente nos dias quentes, em que o 
odor exalado é bastante incômodo. O ideal é que a ETE fosse remanejada para a outra margem da 
rodovia BR-153, fora do quadro urbano e o mais distante possível das áreas residenciais. 
 

Quanto ao número de ligações de esgoto na Cidade de Rio Azul, em dezembro de 2004 havia 
um total de 1.193 consumidores, correspondente a 82,3% das ligações de água no mesmo mês. 
Desse total, 1.073 (89,9%) eram residenciais; 77 (6,5%) comerciais e de prestadores de serviço; 7 
(0,6%) industriais; 25 (2,1%) do poder público; e 11 (0,9%) de utilidade pública. Dentre as ligações 
residenciais naquele ano, 122 (11,4%) tinham o benefício da chamada “tarifa social”. 
 

De 2004 para 2006 houve um aumento de 7,8% no total de ligações, sendo o maior aumento 
nas categorias comercial e do poder público, respectivamente de 20,8% e 20,0%, seguidas pelas 
ligações de utilidade pública (18,2%) e residenciais (6,7%). Já as ligações industriais apresentaram 
queda da ordem de -28,6%, semelhante à diminuição no número de ligações de água ocorrida no 
mesmo período. Entre 2004 e 2006 o número de residências beneficiadas com a “tarifa social” 
aumentou 73,8%, chegando a 212 domicílios. 

 
Em dezembro de 2008, o total de ligações subiu para 1.393, número 8,3% maior do que no 

ano de 2006. Novamente o maior aumento ocorreu nas ligações comerciais, de 31,2%, seguido das 
ligações residenciais (6,9%), enquanto as ligações do poder público e de utilidade pública 
permaneceram iguais. Do mesmo modo que no período anterior, as ligações industriais apresentaram 
retração, da ordem de -20,0%. Do total de ligações em 2008, 1.224 (87,9%) eram residenciais; 122 
(8,8%) comerciais e de prestadores de serviço; 4 (0,3%) industriais; 30 (2,1%) do poder público; e 13 
(0,9%) de utilidade pública. Dentre as ligações residenciais naquele ano, 189 (15,4%) eram 
beneficiadas com a “tarifa social”, número -10,8% menor de domicílios do que aqueles beneficiados 
em 2006. Ver TABELA 22. 
 

TABELA 22 – LIGAÇÕES DE ESGOTO NA CIDADE DE RIO AZUL. 2004/2006/2008 
LIGAÇÕES 2004 2006 ∆ % 2004-2006 2008 ∆ % 2006-2008 
RESIDENCIAIS 1.073 1.145 6,7 1.224 6,9 
COMERCIAIS 77 93 20,8 122 31,2 
INDUSTRIAIS 7 5 -28,6 4 -20,0 
PODER PÚBLICO 25 30 20,0 30 0,0 
UTILIDADE PÚBLICA 11 13 18,2 13 0,0 
TOTAL 1.193 1.286 7,8 1.393 8,3 
FONTE: SANEPAR. 
 
 No interior, os moradores se utilizam principalmente das chamadas “fossas negras”, havendo 
ainda aqueles que depositam os dejetos diretamente nos rios e valas. Deve, na medida do possível, 
ser incentivada a construção de fossas sépticas nas residências do interior, visando preservar a 
qualidade dos mananciais superficiais. 
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MAPA 15 – REDE DE COLETA DE ESGOTOS 
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10.5.3. Pavimentação Viária e Sistema de Drenagem Pluvial 
 

Com respeito à pavimentação da malha rodoviária municipal, além da rodovia federal BR-153, 
denominada Deputado Antônio Baby, são pavimentadas as seguintes estradas municipais: 

- Rodovia Municipal José Dusanoski, que liga a Cidade de Rio Azul às localidades de Rio 
Vinagre, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros e Taquari, com 8 km de asfalto a partir da 
sede municipal; 

- Rodovia Municipal José Vieira Soares, que liga a sede municipal às comunidades de 
Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, Invernada, Soares e Porto Soares, com 6 km de 
calçamento a partir da Cidade. 

- Rodovia Municipal Vereador Durval Martins, que liga a BR-153 às localidades de Cachoeira 
dos Paulistas e Água Quente dos Meiras, com 4 km de calçamento com pedra irregular; 

 
Na Cidade de Rio Azul, a pavimentação viária deixa bastante a desejar, compreendendo 

12,8km dentre os 28,4 km de vias urbanas, o que significa apenas 45,0% do total. A maior parte das 
vias pavimentadas é calçada com pedra irregular, enquanto outras de maior tráfego são asfaltadas, a 
exemplo da Avenida Manoel Ribas. As vias pavimentadas se concentram na parte central da Cidade, 
enquanto as não pavimentadas predominam nos bairros mais afastados, sendo revestidas com 
cascalho ou não. Ver FIGURA 38, FIGURA 39 e FIGURA 40. 

 
Quanto à rede de drenagem, a Cidade está totalmente contida na bacia do Rio Faxinal, 

contando-se vários pequenos afluentes no quadro urbano, dentre os quais os arroios Monjolo e do 
Curtume. A maior parte das vias pavimentadas tem rede de drenagem pluvial, mas em muitas delas o 
escoamento é superficial. Além disso, não existe projeto ou croqui da rede existente e de seus 
emissários, o que dificulta a manutenção e a execução de ampliações futuras.  

 
Segundo técnicos da Prefeitura, há pontos de inundação isolados junto ao Rio Faxinal, porém 

não existem casos de erosão no quadro urbano. Tal fato, porém, não dispensa e necessidade de 
realização de obras de drenagem e canalização a médio prazo. Ver MAPA 16 – PAVIMENTAÇÃO 
VIÁRIA. 
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FIGURA 38 – PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
FIGURA 39 – AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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FIGURA 40 – AUSÊNCIA DE REDE DE DRENAGEM EM VIA CASCALHADA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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MAPA 16 – PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA  
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10.5.4. Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública  
 
 O sistema de fornecimento de energia elétrica no Município de Rio Azul é feito pela 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL, através de uma subestação de rebaixamento 
localizada ao norte da malha urbana, junto ao trevo principal de acesso à Cidade.  
 

De acordo com essa concessionária, havia no ano de 2002 em Rio Azul um total de 3.174 
ligações no Município, das quais 1.193 residenciais, 146 comerciais, 42 industriais, 1.706 rurais, 76 
do Poder Público e 11 relacionadas a outras atividades, inclusive iluminação pública. Em 2006, havia 
1.420 ligações residenciais, 173 comerciais, 46 industriais e 1.803 rurais, permanecendo o número de 
76 do setor público e 11 de outras atividades, num total de 3.529 ligações, revelando um crescimento 
de 11,2% em relação a 2002. O maior aumento refere-se às ligações residenciais e comerciais, 
respectivamente 19,0% e 18,5% maiores no período 2002-2006, enquanto o número de ligações 
industriais subiu 9,5% e o de ligações rurais 5,7%. 

 
Quanto ao consumo, o total em 2002 foi de 10.837 Mwh, sendo 1.602 Mwh no uso 

residencial, 793 Mwh no setor comercial, 4.813 Mwh no industrial, 2.562 Mwh no rural, 207 Mwh no 
Poder Público e 860 Mwh em outras atividades. Já em 2006, contabilizou-se um total de 16.819 Mwh, 
consumo esse 55,2% maior do que em 2002. Desse total, 1.952 Mwh referem-se ao uso residencial, 
878 Mwh ao setor comercial, 7.069 Mwh ao industrial, 5.678 Mwh ao rural, 306 Mwh ao Poder Público 
e 936 Mwh a outras atividades. O maior aumento ocorreu no setor rural, da ordem de 121,6%, 
seguido pelo consumo no setor público, de 47,8% e no setor industrial, de 46,9%. O consumo 
residencial aumentou 21,8%, enquanto o comercial 10,7% e o de outras atividades 8,8%. Ver 
TABELA 23.  

 
TABELA 23 – LIGAÇÕES E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RIO AZUL. 2002/2004/2006 

2002 2004 2006 CATEGORIA 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 

∆ % 
LIGAÇÕES 
2002/2006 

∆ % 
CONSUMO 
2002/2006 

RESIDENCIAIS 1.193 1.602 1.298 1.746 1.420 1.952 19,0 21,8 

COMERCIAIS 146 793 176 870 173 878 18,5 10,7 

INDUSTRIAIS 42 4.813 39 6.368 46 7.069 9,5 46,9 

RURAIS 1.706 2.562 1.797 4.768 1.803 5.678 5,7 121,6 

PODER PÚBL. 76 207 75 257 76 306 0,0 47,8 

OUTROS 11 860 10 857 11 936 0,0 8,8 

TOTAL 3.174 10.837 3.395 14.866 3.529 16.819 11,2 55,2 
FONTE: COPEL. 

 
 Com respeito à iluminação pública, nem todo o quadro urbano da Cidade é atendido, 
restando cerca de 6% de vias urbanas sem iluminação. Na Avenida Manoel Ribas e demais vias da 
região central da Cidade, utilizam-se lâmpadas de vapor de sódio com 250W, enquanto nas vias 
adjacentes são utilizadas lâmpadas de vapor de sódio com 150W. ou 70W. Algumas vias ainda 
utilizam lâmpadas de vapor de mercúrio, de 80Wou 125W, como é o caso da Vila Cristo Rei. Ver 
MAPA 17 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 

Do mesmo modo que ocorre quanto à coleta de esgoto e à drenagem pluvial, a Lei nº. 
9.785/99 também exige a implantação de rede de distribuição de energia elétrica nos novos 
parcelamentos, o que deverá contribuir para que o nível de qualidade urbana encontrado nas áreas 
mais centrais da Cidade também seja estendido às áreas que vierem a ser loteadas no futuro. 

 
10.5.5. Comunicações 
 

O Município de Rio Azul é relativamente bem servido no aspecto de telecomunicações, 
contando com serviços de telefonia fixa, operada pela empresa Brasil Telecom, e de telefonia móvel, 
explorada pelas empresas Brasil Telecom, Claro, Tim e Vivo, embora o sinal seja bastante falho na 
área rural.  

 
A Cidade possui apenas uma agência dos Correios, a qual presta o serviço de Banco Postal, 

mediante convênio com o Banco Bradesco, e uma empresa de radiodifusão. O jornal Hoje Centro Sul, 
de Irati, é o meio impresso de divulgação de notícias em Rio Azul, que também recebe periódicos de 
âmbito estadual e nacional. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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MAPA 17 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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10.6. SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
10.6.1. Transportes Coletivos 
 
 O Município encontra-se razoavelmente bem servido quanto às ligações de transporte 
coletivo intermunicipal, sendo atendido pelas empresas Princesa dos Campos e J. Araújo. Esta última 
opera a linha Rio Azul-Curitiba, contando com apenas um horário diário. Já a companhia Princesa 
dos Campos conta com as seguintes linhas: 

- Rio Azul-União da Vitória, sendo 3 horários de 2ª a sábado, e 2 aos domingos;  
- Rio Azul-Irati, sendo 4 horários de 2ª a sábado, e 3 aos domingos; 
- Rio Azul-Ponta Grossa, passando por Irati e Teixeira Soares, sendo 2 horários de 2ª a 

sábado, e 3 aos domingos.  
 

O terminal rodoviário situa-se na região central da Cidade, na edificação que abrigava a 
antiga ferroviária, sendo bastante acessível aos seus usuários e aos ônibus que a ele chegam 
provenientes da rodovia BR-153 ou que para esta se dirigem partindo do terminal. Este está bem 
dimensionado ao movimento atual de chegada e partida de ônibus, bem como para atender os 
passageiros que embarcam e desembarcam diariamente na Cidade. Ver FIGURA 41 e MAPA 18 – 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
FIGURA 41 – TERMINAL RODOVIÁRIO 

 
FONTE: INTERACTO em 11/09/2008. 

 
 
10.6.2. Coleta e Deposição de Resíduos Sólidos 
 
 O serviço de coleta de lixo em Rio Azul é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que 
responde também pela varrição de ruas, poda de árvores e coleta de resíduos vegetais e de 
construções. De acordo com informações da MINEROPAR, a deposição dos resíduos sólidos era 
feita em um lixão situado dentro do perímetro urbano, a aproximadamente 200 metros do acesso 
principal da cidade e bastante próximo de moradias. Ver FIGURA 42 e MAPA 18 – EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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FIGURA 42 – ANTIGO LIXÃO 

 
FONTE: MINEROPAR. 

 
A Prefeitura delimitou então uma nova área, destinada à implantação de um aterro sanitário, 

na localidade de Palmeirinha, distante cerca de 4 km da sede municipal. A obra, executada em 
regime de urgência, compreende duas valas de aproximadamente 20 metros de extensão, 5 metros 
de largura e 4 metros de profundidade, distantes entre si em torno de 5 metros, as quais servem à 
deposição do lixo. Segundo relatório da MINEROPAR, as valas deveriam receber um filtro de rocha 
dura e adequadamente graduada, para percolação e filtragem do chorume, que seria recolhido em 
um tanque de tratamento. 

 
Entretanto, a rocha utilizada como filtro não apresenta as características necessárias, uma 

vez que se desintegra, formando uma espécie de lama que impermeabiliza os drenos. Com isso, o 
chorume não é adequadamente recolhido para o tanque de tratamento, infiltrando-se no solo e 
contaminando o lençol freático. Tendo em vista essa deficiência, até o momento o IAP não liberou o 
uso do aterro, o que acarreta graves conseqüências para o meio ambiente. Ver FIGURA 43. 

   
FIGURA 43 – VALA DO ATERRO SANITÁRIO DE PALMEIRINHA 

 
FONTE: MINEROPAR. 
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Outro fato negativo é que não existe programa de reciclagem em funcionamento em Rio Azul, 
sendo os materiais potencialmente recicláveis lançados no lixão juntamente com o lixo comum. Em 
seu relatório, a MINEROPAR recomendou que o Município iniciasse um programa de reciclagem de 
materiais, racionalizando o aproveitamento dos resíduos sólidos, tanto domésticos quanto industriais, 
de forma a melhorar a qualidade de vida da comunidade. 
 
10.6.3. Cemitério 

 
O serviço funerário em Rio Azul é de responsabilidade do Município, através de um cemitério 

existente na sede municipal. O cemitério está localizado na porção sudeste do quadro urbano, 
contendo uma área de aproximadamente 11.400,00m2. Ver FIGURA 44 e MAPA 18 – 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
FIGURA 44 – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO AZUL 

 
FONTE: INTERACTO em 20/08/2007. 
 
10.6.4. Educação 
 

O sistema de ensino em Rio Azul contempla desde a pré-escola até o ensino médio. Segundo 
dados da SEED, há 33 estabelecimentos dedicados à educação infantil e ao ensino fundamental e 
médio no Município, dos quais oito na sede municipal e 25 nas diversas comunidades do interior. 
Destas, apenas uma, de educação especial, é particular, sendo todas as demais públicas. Dentre os 
estabelecimentos localizados na Cidade constam duas escolas estaduais, sendo uma de ensino 
fundamental e médio, e outra apenas de ensino fundamental, e uma escola municipal de ensino 
fundamental. Há ainda quatro centros municipais de educação infantil, sendo duas no Centro, uma na 
Vila Diva e outra na Vila Cristo Rei, e uma escola especializada em educação especial, particular. Ver 
MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
No interior, a comunidade de Invernada conta com uma escola estadual de ensino 

fundamental e médio e com uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental. Já na 
localidade de Marumbi dos Elias há uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental. 
Afora essas, há 22 escolas rurais municipais, multisseriadas, localizadas nas comunidades de Água 
Quente dos Domingues, Água Quente dos Meiras, Água Quente dos Rosas, Barra da Cachoeira, 
Braço do Potinga, Butiazal, Cachoeira dos Paulistas, Cortiça, Faxinal dos Bugres, Faxinal dos 
Mouras, Faxinal dos Paulas, Faxinal de São Pedro, Marumbi dos Ribeiros, Porto Soares, Pinhalzinho, 
Rio Azul de Cima, Rio Azul dos Soares, Salto Braço do Potinga, Serra Azul, Taquari (duas escolas) e 
Vila Nova. Ver TABELA 24.  
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TABELA 24 – ESCOLAS POR LOCALIDADE EM RIO AZUL 
LOCAL ESCOLA CLASSES TURMAS 

AGUA QUENTE DOS DOMINGUES E R M NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO FUND 1 

AGUA QUENTE DOS MEIRAS E R M MODESTO ALVES FUND 1 

AGUA QUENTE DOS ROSAS E R M DUQUE DE CAXIAS FUND 1  

BARRA DA CACHOEIRA E R M SANTO ANTONIO FUND 1  

BRACO DO POTINGA E R M JOAO PESSOA FUND 1  

BUTIAZAL E R M SAO FRANCISCO DE ASSIS FUND 1  

CACHOEIRA DOS PAULISTAS E R M SAO JOAO I FUND 1  

COL EST DR. AFONSO A. DE CAMARGO FUND E MÉDIO 25 

CMEI DEP. ANIBAL KHURY EDUC INF 4 

ESC EST DR CHAFIC CURY FUND 24 

CMEI PEQUENO POLEGAR II EDUC INF 2 

ESC TIA EMILIA PASZKO EDUC ESPECIAL 10 

ESC MUN PROFª VANDA HESSEL FUND 35 

CMEI CRISTO REI EDUC INF 1  

CENTRO 

CMEI CRIANCA FELIZ EDUC INF 1  

CORTICA E R M SAGRADO CORACAO DE JESUS FUND  1  

FAXINAL DE SAO PEDRO E R M JOSE BONIFACIO FUND 5  

FAXINAL DOS BUGRES E R M CARAMURU FUND 1  

FAXINAL DOS MOURAS E R M SANTA LUCIA FUND 1  

FAXINAL DOS PAULAS E R M SANTA ANA FUND 1  

ESC MUN PROFª ANAHIR O.LIMA EDUC INF E FUND 6  
INVERNADA 

COL EST NOSSA SENHORA APARECIDA FUND E MÉDIO 11  

MARUMBI DOS ELIAS ESC MUN URQUIZ CORDEIRO EDUC INF E FUND 6  

MARUMBI DOS RIBEIROS E R M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO  FUND 1  

PINHALZINHO E R M SANTA TEREZINHA FUND 1  

PORTO SOARES E R M JOAQUIM VIEIRA FUND 1  

RIO AZUL DE CIMA E R M DR GETULIO VARGAS EDUC INF E FUND 6  

RIO AZUL DOS SOARES E R M SAO SEBASTIAO FUND 1  

SALTO BRACO DO POTINGA E R M RUI BARBOSA FUND 1  

SERRA AZUL E R M SANTA MARIA FUND 1  

E R M ANTONIO JOSE RIBEIRO FUND 1  
TAQUARI 

E R M LATINO SANTINI FUND 1  

VILA NOVA E R M FRANCISCO SOARES FUND 1  

FONTE: SEED 

 
Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, nos últimos dez anos já foram 

fechados dez estabelecimentos da área rural que funcionavam em regime multisseriado, apesar da 
relutância das comunidades, que têm rejeição à idéia de perder a escola local. No entanto, a 
nuclearização do ensino municipal é inevitável, tendo em vista os prejuízos à qualidade de ensino 
ocasionados pelo regime multisseriado. 

 
Quanto ao número de matrículas, dados do INEP informam que havia em 2004 um total de 

3.187 alunos matriculados, dos quais 43,1% no ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 30,9% no de 5ª 
a 8ª série. Havia ainda 16,4% matriculados no ensino médio, 7,2% no pré-escolar e 2,0% em creches. 
Por fim, 0,4% das matrículas referiam-se à educação de jovens e adultos, visando concluir o ensino 
fundamental. 

 
A mesma fonte indica que em 2008 o total de matrículas foi de 3.201 alunos, dos quais 41,8% 

no ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 35,2% no de 5ª a 8ª série. Havia ainda 16,2% matriculados 
no ensino médio, 4,8% na pré-escola e 1,6% em creches. Por fim, 0,4% das matrículas referiam-se à 
educação de jovens e adultos, visando concluir o ensino fundamental. 

 
Tais dados demonstram que o aumento no número de matrículas em um período de 4 anos 

foi de apenas 0,4%, tendo havido queda em praticamente todas as modalidades de ensino, à 
exceção do ensino de 5ª a 8ª série, em que houve aumento de 14,4%. A maior diminuição se deu nas 
matrículas do ensino pré-escolar, com queda de -33,5%, e nas creches, de -14,5%, o que é 
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compatível com a diminuição nas taxas de crescimento demográfico. Igualmente diminuiu o número 
de matrículas no EJA, de -14,3%, no ensino fundamental de 1ª a 4ª série, de -2,8%, e no ensino 
médio, de -2,8%. Ver TABELA 25. 

 
TABELA 25 – MATRÍCULAS POR SÉRIE EM RIO AZUL. 2004/2008 

2004 2008 CLASSE 
ALUNOS % ALUNOS % 

∆ % 
2004/2008 

CRECHE 62 2,0 53 1,6 -14,5 
PRÉ-ESCOLA 230 7,2 153 4,8 -33,5 
FUND 1ª A 4ª SÉRIE 1.375 43,1 1.337 41,8 -2,8 
FUND 5ª A 8ª SÉRIE 984 30,9 1.126 35,2 14,4 
MÉDIO 522 16,4 520 16,2 -0,4 
EJA FUND 14 0,4 12 0,4 -14,3 
TOTAL 3.187 100,0 3.201 100,0 0,4 
FONTE: INEP 

 
O transporte escolar está a cargo de frota própria do Município, que compreende 7 ônibus e 4 

microônibus, além de outros três veículos terceirizados. Tais veículos são responsáveis por 14 linhas 
de transporte escolar, que trazem os alunos do interior para a sede municipal, ou que circulam dentro 
da Cidade, a saber: 

- Rio Azul – Butiazal; 
- Rio Azul – Água Quente dos Meiras – Água Quente de Cima – Lajeado dos Mellos – Rio Azul 

de Cima; 
- Rio Azul – Água Quente dos Rosas – Cachoeira dos Paulistas – Água Quente dos Meiras –

Cachoeira dos Paulistas; 
- Rio Azul – Faxinal dos Paulas – Faxinal de São Pedro – Barra do Rio Azul; 
- Rio Azul – Lajeado dos Mellos – Rio Azul de Cima – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias; 
- Rio Azul – Vera Cruz – Cerro Azul – Beira Linha – Pozinho – Marumbi dos Ribeiros – Areia 

Branca; 
- Rio Azul – Pinhalzinho – Beira Linha – Palmeirinha – Faxinal de São Pedro – Faxinal dos 

Paulas – Butiazal; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Faxinal dos Mouras – Taquari – Areia Branca – 

Pozinho; 
- Rio Azul – Palmeirinha – Rio Azul dos Soares – Invernada – Cortiça – Barra do Rio Azul; 
- Rio Azul – Porto Soares – Vila Nova – Rio Azul dos Soares – Salto do Braço do Potinga – 

Braço do Potinga – Invernada; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Pozinho – Faxinal dos Limas – Faxinal dos 

Elias; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Pozinho – Areia Branca – Marumbi dos 

Ribeiros; 
- Rio Azul – Salto do Braço do Potinga – Porto Soares – Invernada – Rio Azul dos Soares – 

Palmeirinha – Marumbi dos Ribeiros – Taquari – Faxinal dos Mouras; 
- Rio Azul – Vila boa Vista do Erexim – Vila Mirotto – Vila Abib – Vila Maria – Vila Cristo Rei – 

Vila Santa Terezinha – Vila Carneiro – Beira Linha. 
  
O Município está empreendendo esforços para finalizar seu Plano Municipal de Educação, 

após o qual será revisto o plano de cargos e salários dos professores. O regime de ensino de 9 anos 
ainda não entrou em vigor porque o número de alunos na faixa etária de 6 anos, que deveria 
ingressar no 1º ano do novo regime, é muito pequeno. 

 
O Município conta com duas bibliotecas, das quais uma foi inaugurada recentemente por 

parte do governo Estadual, denominada “Biblioteca Cidadã”, além das bibliotecas das escolas, para 
uso exclusivo dos alunos.  

 
 

10.6.5. Saúde e Assistência Social 
 

O Município pertence à 4ª Regional de Saúde do Estado, com sede em Irati. A assistência à 
saúde em Rio Azul é prestada por dez postos de saúde municipais, sendo um Posto de Saúde 
Central e nove mini-postos na área rural, nas localidades de Água Quente dos Meiras, Barra da 
Cachoeira, Faxinal de São Pedro, Invernada, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros, Porto 
Soares, Rio Azul dos Soares, Taquari. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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O Posto de Saúde Central presta atendimento ambulatorial, além de atendimento 
odontológico, contando com três dentistas, e de fisioterapia, com um fisioterapeuta. O PSC funciona 
junto ao Centro de Saúde da Mulher e da Criança, o qual conta com um médico ginecologista em 
regime de 20 horas semanais. Ver FIGURA 45. 

 
FIGURA 45 – CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
O atendimento hospitalar em Rio Azul é prestado por um estabelecimento particular 

filantrópico, o Hospital São Francisco de Assis, que atende pelo SUS. Este estabelecimento, de 
pequeno porte, presta, além de internamento, serviços de radiografia e ecografia, contando com três 
médicos, dos quais um clínico geral, um urologista e um ginecologista. O Município não conta com 
laboratório de análises clínicas próprio, mantendo convênio com dois estabelecimentos particulares 
da Cidade, os quais têm convênio com o SUS.  

 
Serviços especializados ou de maior complexidade são encaminhados para o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da AMCESPAR – Associação dos Municípios da Região Centro Sul do 
Paraná – em Irati, ou para hospitais em Curitiba ou Ponta Grossa, sendo essa última Cidade destino 
nos casos de cardiologia ou ortopedia.  

 
O CIS/AMCESPAR abrange os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, 

Inácio Martins, Irati, Mallet, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. Foi institucionalizado em 1994, 
visando assegurar à população dos municípios consorciados a prestação de serviços médicos nas 
seguintes especialidades: cardiologia, oftalmologia, ortopedia, neurocirurgia, endocrinologia, urologia, 
cirurgia geral, cirurgia vascular, psiquiatria, cirurgia torácica, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, 
pediatria e psicologia. Além disso, presta atendimento odontológico através do CEO – Centro de 
Especialidades Odontológicas e está implantando atendimento de saúde mental através do CAPS – 
Centro de Atenção Psicossocial. 

 
O Programa Saúde da Família – PSF está presente no Município, sendo que na Cidade o 

Posto de Saúde Central compreende duas equipes, as quais atendem todo o quadro urbano, dividido 
ao meio pela Avenida Manoel Ribas. A equipe PSF-1 tem como área de abrangência toda a porção 
urbana a leste da Avenida Manoel Ribas, incluindo parte do Centro da Cidade, Vila Diva, Vila Cristo 
Rei, Vila Veronez, Vila Miroto e Vila Burko, além das localidades de Serra Azul, Faxinal do São Pedro, 
Barra do Rio Azul e Palmeirinha. Já a equipe PSF-4 atende toda a porção urbana a oeste da Avenida 
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Manoel Ribas, incluindo parte do Centro da Cidade, Vila Abib e Vila Carneiro, além das localidades de 
Beira Linha, Rio Vinagre, Pinhalzinho, Butiazal e Cachoeira dos Paulistas.  

 
Existem outras duas equipes do PSF no Município, sendo a PSF-2 com sede em Porto 

Soares e abrangendo, além desta, as comunidades de Lajeado dos Mellos, Rio Azul de Cima, Braço 
do Potinga, Salto do Braço do Potinga, Invernada, Rio Azul dos Soares e Vila Nova. A PSF-3 tem 
sede na Barra da Cachoeira e, além desta, compreende as comunidades de Água Quente dos 
Meiras, Faxinal dos Limas, Faxinal dos Elias, Faxinal dos Mouras, Taquari dos Ribeiros, Marumbi dos 
Ribeiros e Marumbi dos Elias. Além do PSF, os mini-postos de Porto Soares e Barra da Cachoeira 
também dispõem do Programa Saúde Bucal, contando com um dentista e um auxiliar de consultório 
dentário cada um. 

 
Cada equipe do PSF compreende um médico, um enfermeiro, três auxiliares de enfermagem 

e de 5 a 10 agentes comunitários da saúde, atendendo em média de 3.000 a 3.500 pessoas. De 
acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2006 a porcentagem de população coberta 
pelo PSF foi de 89,0%, contra 93,0% em 2007, revelando um aumento de 4,5% na cobertura. 

 
O serviço municipal de saúde dispõe de duas ambulâncias, seis carros de passeio, para uso 

do PSF e demais funcionários, e uma motocicleta. Também possui dois microônibus, sendo um para 
encaminhamento diário de pacientes a Irati e outro também diário para Curitiba. 

 
Além da assistência à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde também está encarregada da 

Vigilância Sanitária, contando com uma médica veterinária e três agentes da dengue, responsáveis 
pelo controle e erradicação dessa doença no território municipal. Em 2006 foram realizadas 330 
inspeções sanitárias em estabelecimentos, contra 385 em 2007, revelando um aumento de 16,7% no 
período. Além disso, foram ainda realizadas 16 análises laboratoriais de água em 2006, contra 40 em 
2007, com aumento de 150,0%. 

 
Quanto aos índices de mortalidade, dados da SESA informam que em 2002 contabilizaram-se 

3 óbitos de menores de um ano, para 217 nascidos vivos, resultando em um coeficiente de 
mortalidade infantil de 13,82 para cada 1.000 nascidos vivos, valor este melhor do que a média da 4ª 
Regional da Saúde, que foi de 18,92 naquele mesmo ano. Em 2005 contabilizaram-se 7 óbitos de 
menores de um ano, para 269 nascidos vivos, resultando em um coeficiente de mortalidade infantil de 
26,02 para cada 1.000 nascidos vivos, índice muito superior ao de 2002 e também ao da média 
regional, que foi de 17,13, que indica piora nos indicadores de saúde municipais. 

 
 Com relação à maternidade materna, a mesma fonte indica que no ano de 2002, dentre 217 
nascidos vivos em Rio Azul, não foi computado nenhum óbito materno, resultando em um coeficiente 
nulo, que se repetiu em 2005, de um total 269 nascidos vivos no Município.  
 

Do total de partos em 2002, 65,0% foram vaginais e 35,0% de cesarianas, enquanto o índice 
de gravidez na adolescência foi de 15,7%, contra 21,1% da média regional. Em 2005, 63,9% dos 
partos foram vaginais e 36,1% de cesarianas, revelando um aumento no número de partos cesários, 
enquanto o índice de gravidez na adolescência foi de 23,8%, contra 21,8% da média regional, 
representando um acréscimo de 51,6% em relação a 2002. 

 

No que diz respeito à mortalidade externa, dados da SESA indicam que em 2002 o 
coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes foi nulo para tuberculose, hanseníase e AIDS, 
porém de 98,79 para as doenças cardiovasculares, de 91,19 para as neoplasias e de 15,20 para as 
doenças infecciosas e parasitárias. Os suicídios representaram 15,20 mortes por 100.000 habitantes, 
os homicídios 7,60 e os acidentes de trânsito 7,60. 

 
Em 2005, a mesma fonte indica que se mantiveram nulos os coeficientes de mortalidade por 

tuberculose, hanseníase e AIDS, enquanto o de doenças cardiovasculares subiu para 268,5 e o de 
neoplasias para 164,1. O coeficiente de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias caiu para 
7,5 por 100.000 habitantes, enquanto os suicídios, os homicídios e os acidentes representaram 14,9 
cada um. 

 
Segundo funcionários do setor, a principal questão de saúde em Rio Azul são os problemas 

cardiovasculares, o que motivou a implementação de um programa de controle da hipertensão arterial 
e da diabetes junto à população. Também são preocupantes os casos de intoxicação por agrotóxicos, 
inclusive com casos de má formação fetal e mortalidade infantil ocasionados pela exposição das 
gestantes aos venenos utilizados nas plantações. Tal fato motivou a realização de uma campanha 
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alertando as gestantes quanto aos perigos da exposição aos agrotóxicos durante a gravidez. Outro 
programa levado a cabo é o Programa de Saúde Mental, tendo Rio Azul sido pioneiro na região a 
implementar um programa contra o tabagismo, cujo índice é alto no Município. Cabe lembrar que Rio 
Azul é a capital brasileira no plantio do fumo.  
 

Quanto à cobertura vacinal no Município, dados da SESA indicam que para vacina 
tetravalente em menores de um ano, contra difteria, tétano, coqueluche e meningite, foi de 100,42% 
em 2003, tendo caído para 94,81% em 2006. Contra hepatite B, a cobertura também diminuiu, 
passando de 101,67% para 92,59% no período 2003-2006, o mesmo ocorrendo com a cobertura da 
imunização contra tuberculose (BCG), que caiu de 107,50% para 83,70%, e contra poliomielite, que 
diminuiu de 100,83% para 94,81% no mesmo período. Tal queda na cobertura vacinal deve ser 
motivo de investigação por parte do Município, para que sejam tomadas as providências no sentido 
de alcançar o total da população alvo nas próximas campanhas. 

 
De acordo com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, as principais demandas do 

setor são a contratação de um pediatra e a aquisição de uma ambulância. Como foram feitas obras 
recentes, não há necessidade imediata de reformas e construções na área de saúde, nem tampouco 
de aquisições de equipamentos médico-hospitalares. 

 
Com respeito à assistência social, esta está a cargo da Secretaria Municipal de Promoção 

Social, contando com duas assistentes sociais, uma pedagoga e um técnico administrativo. O 
Município ainda não conta com um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – o que limita 
a dotação de verbas para o setor assistencial. 

 
Dentre os programas da Secretaria constam alguns do Governo Federal e Estadual, tais 

como o Bolsa Família e o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Há ainda outros de 
cunho municipal, como a Casa Lar, que desenvolve trabalhos com crianças e adolescentes em 
situação de risco, sob ordem judicial. 

 
De acordo com técnicos do setor, são dignos de nota no Município os muitos casos de 

alcoolismo, e também de violência doméstica e suicídio, estes muitas vezes relacionados ao consumo 
de álcool. Por outro lado, ainda são raros os casos de prostituição ou uso de drogas, que infelizmente 
vêm aumentando. Ainda segundo os funcionários da Secretaria, é comum na região de Rio Azul, com 
características da colonização polonesa e ucraniana, que muitas pessoas permaneçam solteiras, 
chegando à velhice completamente sozinhas. 

 
Por este motivo, os asilos na região estão superlotados, a exemplo do Lar dos Velhinhos de 

Rio Azul, que conta com cerca de 50 internos, demandando a implementação de políticas 
assistenciais voltadas aos idosos. Além do Lar dos Velhinhos, constam dentre os estabelecimentos 
assistenciais de Rio Azul a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – APMI – e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
Quanto às questões da moradia, apesar de não haver informações precisas sobre o déficit 

habitacional do Município, sabe-se que o mesmo é pequeno, o que pode ser aferido pelas pequenas 
dimensões dos conjuntos habitacionais construídos na Cidade, bem como pela pouca freqüência com 
que são implantados. Aliás, cabe ressaltar o fato positivo da implantação recente de conjuntos 
habitacionais de pequeno porte, plenamente inseridos na malha urbana, o que promove a integração 
física de sua população à da Cidade, colaborando para sua inclusão social. 

 
 

10.6.6. Cultura, Esporte e Lazer 
 

Rio Azul possui poucas opções culturais, não dispondo de uma infra-estrutura capaz de 
ofertar satisfatoriamente à população serviços dessa natureza. Não conta com museus, auditórios, 
clubes ou qualquer outro espaço para a cultura, à exceção da Casa da Cultura, cujas instalações dão 
bastante modestas. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
Desde 2006 há um projeto conjunto entre professores e alunos da rede municipal para 

resgatar a história do município, com a criação de uma Sala da Memória. Apesar de muitos objetos 
antigos já terem sido doados pela comunidade, e da aprovação junto ao Legislativo, o projeto não foi 
levado a cabo pelo Executivo por falta de infra-estrutura física adequada. Tal demanda deverá ser 
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solucionada parcialmente, com a alocação de um espaço junto ao terminal rodoviário específico para 
a Sala da Memória. 

 
Quanto aos parques e praças, há o Parque de Rodeios Osdival Braz, situado na porção leste 

da Cidade, e o Parque da Pedreira, localizado fora do perímetro urbano, ocupando uma antiga 
pedreira desativada em área de grande beleza natural. Está prevista em 2009 a construção de um 
Centro de Eventos no Parque da Pedreira, permitindo a diversificação dos eventos realizados 
naquele local e ampliando as opções de lazer e cultura da população.  

 
Dentre os eventos culturais de Rio Azul, tem destaque a chamada “Fest’in Rio”, realizada 

tradicionalmente no mês de janeiro, mas que nos últimos dois anos foi comemorada em fevereiro. A 
festa, que em 2009 teve sua 8ª edição, ocorre no Parque da Pedreira, juntamente com a Festa do 
Carneiro e do Cabrito, em sua 4ª edição.  

 
O evento, que compreende shows e bailes de música gauchesca, sertaneja e pop, dispõe de 

praça de alimentação, duas lanchonetes e um restaurante que prepara, por ocasião da festa, pratos à 
base de carne caprina. No dia de abertura, além da escolha da Garota da Festa, é realizada uma 
competição gastronômica para escolher o melhor tempero de carneiro assado, sendo que no decorrer 
da festa o público pode assistir ainda a competições de motocross, além de praticar atividades tais 
como cavalgadas ecológicas, rapel e tirolesa.  

 
Outro evento de destaque no ano de 2009 em Rio Azul é o Rodeio Crioulo Interestadual, 

promovido pelos centros de tradições gaúchas da região, os quais reúnem-se para participar dos 
concursos de laço, gineteadas e desfiles. O evento compreende apresentações de fandango, 
comercialização de artigos gauchescos e degustação de comidas típicas, com o objetivo de difundir e 
cultivar o tradicionalismo. O rodeio acontece no Parque de Rodeios Osdival Braz, sob a coordenação 
do CTG Cavalo Preto, de Rio Azul. 

 
Cabe mencionar ainda os eventos culturais ligados à etnia ucraniana, tais como o estudo do 

idioma ucraniano, através do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas do Colégio Estadual Dr. 
Afonso Alves de Camargo, que atende atualmente 80 alunos de Rio Azul e 15 provenientes de Mallet. 
Além do estudo da língua, o grupo celebra a “Sviatchéne”, a Páscoa segundo o rito ucraniano, 
confeccionando as tradicionais “pessankas“ e entoando músicas tradicionais daquela etnia. 

 
Por fim, ocorre em Rio Azul também o FEMUSEP – Festival de Música Sertaneja e Popular, 

programado para o mês de julho de 2009. De âmbito regional, o evento é aberto às categorias adulto 
e infantil, revelando novos talentos na interpretação destes dois gêneros musicais. Além desse 
festival, será promovido em 2009 o Torneio de Canto de Pássaros, com a apresentação de curiós a 
uma banca de juízes que analisarão a voz, o andamento e a melodia do canto, em uma apresentação 
com duração de cinco minutos. 

 
Em termos de instalações esportivas, a Cidade conta com o Ginásio de Esportes Albino 

Ianoski, conhecido como “Albinão”, bem localizado porém necessitando urgente de reparos em suas 
instalações. Há ainda o Estádio Municipal Oreste Palú, igualmente demandando melhorias, e as 
diversas quadras esportivas localizadas nas escolas municipais e estaduais. Ver FIGURA 46. 

 
No que se refere às práticas desportivas, a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 

cuja sede está sendo transferida par o Ginásio de Esportes, desenvolve vários torneios e 
campeonatos de âmbito municipal, tais como o Campeonato Municipal de Tênis de Mesa e de 
Xadrez. Há ainda campeonatos de futebol de campo, futsal e voleibol, além de torneios de canastra, 
truco, bilhar e bocha.  

 
Outro evento esportivo que ocorre anualmente na região são os JOCOP’s – Jogos Colegiais 

do Paraná. As modalidades praticadas incluem basquete, futebol, futsal, handebol e voleibol, com a 
participação de alunos dos municípios de Fernandes Pinheiro, Guamirianga, Inácio Martins, Irati, 
Mallet, Prudentópolis, Rio Azul, Rebouças e Teixeira Soares. 
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FIGURA 46 – GINÁSIO DE ESPORTES 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
 
10.6.7. Segurança Pública e Defesa Civil 
 

A segurança pública no Município é feita através da Delegacia de Polícia Civil e da Polícia 
Militar, ambas localizadas no mesmo endereço, no Centro da Cidade. A Delegacia de Polícia Civil de 
Rio Azul é subordinada à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, que congrega os municípios de 
Arapoti, Carambeí, Castro, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, 
Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Rebouças, Rio Azul, Sengés e 
Teixeira Soares. O Destacamento da Polícia Militar de Rio Azul pertence à área de abrangência da 2ª 
Companhia de Polícia Militar de Irati, que por sua vez está subordinada ao 1º Batalhão de Polícia 
Militar do Paraná, com sede em Ponta Grossa. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 

 
Atualmente, o 1º BPM cobre 19 municípios da Região dos Campos Gerais, estando dividido 

em três Companhias, sendo a 1ª Companhia sediada em Ponta Grossa, a 2ª Companhia em Irati e a 
3ª Companhia em Castro. A 2ª Companhia atende outros nove municípios além de Irati e Rio Azul – 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Porto Amazonas, Rebouças, 
Teixeira Soares – além do Distrito de Witmarsun. O Município de Rio Azul é atendido pelo Corpo de 
Bombeiros Comunitário de Rebouças, e também pelo Corpo de Bombeiros de Irati, ambos 
subordinados ao 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa. Eventualmente, são feitos 
atendimentos também pelo Corpo de Bombeiros Comunitário de Mallet, dependendo da 
disponibilidade e da necessidade. 

 
Em 2008, de acordo com o Sistema de Registro de Ocorrências do Corpo de Bombeiros do 

Paraná, foram registradas seis ocorrências no Município de Rio Azul, sendo: 
- uma colisão de veículos, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153 próximo ao Parque da 

Pedreira; 
- dois capotamentos de veículo na Rodovia BR-153, sendo um próximo ao Parque da Pedreira 

e outro próximo ao trevo de acesso à Cidade; 
- um incêndio em edificação na Cidade; 
- uma busca de pessoa, na zona rural; 
- um resgate de cadáver vítima de afogamento, ocorrido no Parque da Pedreira. 
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Em 2007, a mesma fonte indica a existência de 14 ocorrências, a saber: 
- uma colisão de veículos na Rodovia BR-153, próximo ao trevo de acesso a Rio Vinagre; 
- um capotamento de veículo na Rodovia BR-153, próximo ao Parque da Pedreira; 
- um capotamento de veículo, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153, na zona rural; 
- seis incêndios em edificação; 
- um incêndio em edificação, com resgate de cadáver; 
- um incêndio ambiental ocorrido às margens da BR-153, próximo ao trevo de acesso à 

Cidade; 
- uma busca de pessoa, na zona rural; 
- um resgate de cadáver vítima de afogamento, ocorrido no Poço do Marcondes; 
- um resgate de cadáver ocorrido no Parque da Pedreira. 

 
Em 2006, por sua vez, houve quatro ocorrências, a saber: 

- um capotamento de veículo ocorrido na Rodovia BR-153, próximo ao trevo de acesso à 
Cidade; 

- um capotamento de veículo, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153, na zona rural; 
- um incêndio ambiental ocorrido às margens da BR-153, próximo ao trevo de acesso à 

Cidade; 
- um atendimento a banhistas ocorrido no Parque da Pedreira. 

 
Os dados acima revelam que as principais ocorrências em Rio Azul nos últimos três anos 

referem-se a acidentes de trânsito na Rodovia BR-153, em grande parte agravados pelo traçado 
sinuoso dessa estrada e pela ausência de acostamento, o que certamente aumenta as chances de 
desastres. Os incêndios também figuram dentre as ocorrências mais freqüentes, assim como os 
casos de afogamento e acidentes ocorridos no Parque da Pedreira, demandado medidas para evitar 
tais eventos. 
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MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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11. SISTEMA DE CONTROLE DE DECISÕES 
 
11.1. LEGISLAÇÃO VIGENTE 
 
 A legislação urbanística constitui o meio pelo qual o poder público municipal estabelece as 
normas que orientam, condicionam e disciplinam o relacionamento da população com a sua cidade, 
no que se refere ao uso e à ocupação do solo. Porém, mais do que estabelecer normas 
disciplinadoras para a convivência harmoniosa da sociedade no habitat urbano, essa legislação deve 
propor um modelo de organização e construção da cidade capaz de promover a adesão e constituir 
um projeto comum de toda a sociedade. Por isso, a legislação de controle do uso do solo tem que 
traduzir com clareza qual o tipo de projeto urbanístico proposto para a cidade e qual a forma de 
inserção dos cidadãos na consecução desse projeto ao longo do tempo. 
  

Para tanto, as leis urbanísticas devem ser discutidas e amadurecidas amplamente antes de 
serem aprovadas, de sorte que, uma vez colocadas em vigor, não venham a sofrer alterações a todo 
instante, para não gerar descrédito e perda de adesão por parte da sociedade, bem como para não 
estimular grupos sociais e econômicos a tentarem modificá-las em favor de interesses subalternos. 
Soma-se a isso o fato de que as mudanças na legislação urbanística, quando freqüentes, 
desorganizam o funcionamento da cidade, deixando-a sem diretrizes definidas de desenvolvimento, 
desestimulam e paralisam os investimentos privados, geram insegurança na população e, não raro, 
ferem direito adquirido, provocando ações judiciais contra a Municipalidade. 
 

Apesar disso, quando as leis urbanísticas revelam deficiências tais que, comprovadamente, 
introduzem distorções no processo de desenvolvimento da cidade, pondo em risco a desejada 
qualidade do território e do espaço construído, justifica-se a sua revisão e, se necessário for, a sua 
completa substituição. Contudo, é preciso um tempo razoável de observação para verificar os efeitos 
dela decorrentes e construir juízo de valor acerca de sua correção técnica e da sua eficácia em sanar 
deficiências, aproveitar potencialidades e implementar o modelo de desenvolvimento proposto.  

 
A experiência mostra que as cidades cujas administrações municipais trocam sua legislação 

urbanística com freqüência acabam sem nenhuma. Por isso, os especialistas recomendam que 5 
anos seria o prazo mínimo para se poder aquilatar convenientemente a validade de uma legislação 
urbanística, antes de alterá-la. Exemplo desse cuidado é o fato de Curitiba ter revisando a sua Lei de 
Zoneamento somente 24 anos depois da mesma ter entrado em vigor em 1975. 

 
Com respeito ao instrumental de leis destinadas a disciplinar a gestão territorial no Município, 

tal legislação é inexistente. O Município nunca foi objeto de um Plano Diretor e não dispõe das leis de 
parcelamento do solo, de uso e ocupação do solo e de edificações. As únicas leis encontradas são a 
Lei Orgânica do Município, aprovada em 28/04/1990, e o Código de Posturas, aprovado através da 
Lei nº. 237/03, de 21/12/2003. Há também a Lei do Perímetro Urbano, de nº. 78/91, promulgada em 
13/06/1991, a qual veio substituir a de nº. 10/81, de 11/12/1981, embora nenhuma delas tenha sido 
implementada, mediante a efetiva monumentalização de seus marcos. 

 
11.1.1. Lei Orgânica do Município 
 
 A Lei Orgânica do Município de Rio Azul, apesar de ter sido aprovada em 1990, traz em seu 
texto vários artigos relativos à política urbana, a qual está fundamentada em princípios tais como a 
função social da propriedade, que só viriam a ser regulamentados em 2001 através do Estatuto da 
Cidade. Em seu Titulo I, Capitulo II, Seção I, os artigos 7º e 8º determinam, dentre as competências 
do Município, a promoção do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e rural. Constam ainda dentre as competências 
municipais a elaboração do Plano Diretor da Cidade e a instituição de normas de edificação, 
loteamento, arruamento e zoneamento urbano, bem como o ordenamento das atividades, fixando 
condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares.  
 

Já o Titulo III, em seu Capitulo I, trata exclusivamente do planejamento municipal, definindo 
que o Município “deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades e promover sua 
política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo 
aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e mediante adequado Sistema de 
Planejamento”. De acordo com o artigo 86, “o planejamento municipal será realizado por intermédio 
de um órgão municipal único, o qual sistematizará as informações básicas, coordenará os estudos e 
elaborará os planos e projetos relativos ao planejamento do desenvolvimento municipal, e 
supervisionará a implantação do Plano Diretor da Cidade”.  



 126 

 
O texto da Lei menciona que o “Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos 

processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referência 
para todos os agentes publico e privados que atuam na cidade”, sendo suas diretrizes e bases 
definidas de tal modo a garantir o desenvolvimento social e econômico e a ordenação territorial do 
Município. 

 
A participação popular é reforçada no artigo 87, que define que “o planejamento municipal 

terá a cooperação das associações representativas de classe, de profissionais e comunitárias, 
mediante encaminhamento de projetos, sugestões e reivindicações, diretamente ao órgão de 
planejamento do Poder Executivo, ou por meio de iniciativa legislativa popular”. Por fim, no Título III, 
Capitulo II, que trata das obras e serviços municipais, o artigo 89 determina que as obras e serviços 
públicos serão executados de conformidade com o planejamento do desenvolvimento integrado do 
Município, devendo todas as obras publicas realizadas em Rio Azul seguir estritamente o Plano 
Diretor da Cidade. 
 
 No Titulo V, Capitulo II, que trata da política urbana, a Lei Orgânica Municipal determina que 
“a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Publico Municipal, (...) tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 
habitantes”, sendo o Plano Diretor o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. De acordo com o artigo 138, o Plano Diretor disporá, além de outros, sobre: 

 
I – Normas relativas ao desenvolvimento urbano; 
II – Política de formulação de planos setoriais; 
III – Critério de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas 
destinadas a moradias populares (...) ; 
IV – Proteção ambiental; 
V – A ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal; 
VI – A segurança dos edifícios, sua harmonia arquitetônica, alinhamento, nivelamento, 
ingressos, saídas, arejamento, numero de pavimentos e sua conservação; 
VII – Delimitação da zona urbana e de expansão urbana; 
VIII – Traçado urbano, com arruamentos, alinhamentos, nivelamento das vias publicas, 
circulação, salubridade, segurança, funcionalidade e estética da cidade.  

 
 Ainda neste artigo, constam dentre as medidas de controle do uso e ocupação do solo urbano 

as seguintes: 
I – Regulamentação do zoneamento, definindo-se as áreas residenciais, industriais, 
institucionais e mistas; 
II – Especificação dos usos conformes, desconformes e tolerados em relação a cada área, 
zona ou bairro da cidade; 
III – Aprovação ou restrições dos loteamentos; 
IV – Controle das construções urbanas; 
V – Proteção estética da cidade; 
VI – preservação paisagística, monumental, histórica e cultural da cidade; 
VII – controle da poluição. 
 
Por fim, a Lei Orgânica Municipal permite ao Poder Publico Municipal, mediante lei específica 

incluída no Plano Diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, sub-utilizado, ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de parcelamento ou 
edificação compulsória, aplicação de IPTU progressivo no tempo ou desapropriação com pagamento 
mediante titulo da divida publica. No entanto, tais medidas só são aplicáveis a áreas indicadas no 
Plano Diretor da Cidade como destinadas a construção de conjuntos habitacionais populares, 
implantação de vias urbanas ou logradouros públicos e edificação de hospitais, escolas, postos de 
saúde, creches ou outras construções de relevante interesse social. 
 
11.1.2. Código de Posturas 
 

O Código de Posturas em vigor no Município foi promulgado através da Lei nº. 237/03, sendo 
posterior ao Novo Código Civil. Esse Código trata das questões relativas ao poder de polícia do 
Município e às normas de convívio social na comunidade, sobretudo no que respeita à higiene, 
costumes, segurança e ordem pública, e ao funcionamento do comércio e da indústria, sendo 
bastante sucinto.  
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O Título II, que trata da higiene pública, abrange disposições aplicáveis às vias públicas, às 
habitações, aos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço e, mais especificamente, 
àqueles de saúde, alimentação e às piscinas públicas. Trata ainda dos estabelecimentos rurais, das 
mercadorias expostas à venda e às medidas de controle da água, do esgoto e do lixo. Já o Título III 
abrange as disposições referentes à ordem pública, ao trânsito, aos muros e cercas e à conservação 
das vias públicas e das edificações.  

 
Também compreende questões relacionadas aos animais domésticos e nocivos, aos 

inflamáveis e explosivos, à exploração de pedreiras, olarias e afins, às queimadas e cortes de árvores 
e aos anúncios e cartazes. Por fim, o Título IV traz aspectos referentes ao funcionamento do 
comércio e da indústria, incluindo o uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos, enquanto o Título V 
aborda a aferição de pesos e medidas. 
 
11.1.3. Perímetro Urbano 
 
 A Lei nº. 78/91 delimita o perímetro urbano da sede municipal de Rio Azul, que foi acrescido 
de área correspondente à Vila Cristo Rei em comparação com o perímetro anterior, datado de 1981. 
Entretanto, a Lei do Perímetro Urbano não tem um mapa da poligonal em anexo, nem tampouco 
foram monumentalizados os seus pontos, o que inviabilizou sua implementação. 
 
11.1.4. Estatuto da Cidade 
 
 A Lei Federal nº. 10.257/01 - Estatuto da Cidade - aportou ao ramo do direito administrativo 
conhecido como direito urbanístico, um conjunto de instrumentos legais que constituem poderosas 
ferramentas à disposição dos Municípios, para promoverem o desenvolvimento urbano, através do 
controle e orientação da apropriação, ocupação e uso do solo no território municipal. Alguns desses 
instrumentos são bastante drásticos, justificando-se em situações de difícil controle por parte do 
Poder Público, o que demanda a adoção de intervenções radicais para reverter quadros que 
atingiram grandes proporções, com severas repercussões ambientais e/ou sociais.  
 

Entretanto, outros desses instrumentos são de fácil adoção e bastante eficazes em médio e 
longo prazos, como é o caso do instituto da urbanização ou utilização compulsórias do solo urbano, o 
qual permite à Municipalidade intervir com eficiência no mercado imobiliário, induzindo à aceleração 
da oferta de lotes, quando a contenção especulativa dessa oferta, frente à expansão da demanda, 
começa a provocar a elevação do preço da terra, dificultando o acesso à mesma por parte das 
populações menos favorecidas.  

 
O instrumento da edificação e utilização compulsórias, conforme visto anteriormente, já faz 

parte da legislação em Rio Azul, figurando na Lei Orgânica Municipal. Tal fato é bastante positivo, 
principalmente tendo em vista que o arcabouço jurídico do Município não contempla nenhuma lei 
urbanística à exceção da Lei do Perímetro Urbano. Essa pendência, porém, deverá ser solucionada 
com a conclusão do presente Plano Diretor Municipal, que deverá propor nas etapas seguintes um 
conjunto de leis visando o ordenamento e o desenvolvimento físico-territorial, com base nos preceitos 
do Estatuto da Cidade.   
 
 
11.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA O PLANEJAMENTO 
 

Quanto à capacidade de algum órgão da Administração Municipal de desempenhar as 
funções de um organismo local de planejamento, deve-se primeiramente analisar a sua estrutura 
organizacional. Aquela atualmente em vigor foi definida pela Lei nº. 161/2001, na qual a estrutura 
administrativa do Poder Executivo estava dividida em 9 secretarias municipais, sendo 2 como órgãos-
meio, quais sejam a de Administração e a de Finanças, e 7 como órgãos-fim, sendo eles as 
secretarias de Promoção Social; Saúde; Educação e Cultura; Esportes e Recreação; Agricultura e 
Meio Ambiente; Indústria, Comércio e Turismo; e Viação, Obras e Serviços Urbanos.  

 
Mais recentemente, a Secretaria de Educação e Cultura foi desmembrada em duas, 

resultando em 10 secretarias, das quais 8 de órgãos-fim. Além disso, há duas assessorias, Jurídica e 
de Comunicação Social, subordinadas diretamente ao Gabinete do Prefeito. Ver FIGURA 47 a 
FIGURA 57. 
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FIGURA 47 – ORGANOGRAMA DO GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 48 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 49 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 50 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 51 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 
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FIGURA 52 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 53 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 54 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 55 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 56 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
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FIGURA 57 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendo em vista o porte da Cidade de Rio Azul, poderia ser aproveitada a estrutura do 
Departamento de Engenharia e Planejamento Urbano, subordinado à Secretaria de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, como Unidade Técnica de Planejamento – UTP, considerando que suas 
atribuições e seu elenco funcional no presente já o aproximam do conceito de um órgão de 
planejamento. Tais atribuições incluem, por exemplo, a aprovação de projetos e loteamentos, a 
fiscalização de obras e serviços concedidos ou permitidos pela Prefeitura Municipal, a execução de 
levantamentos topográficos e a elaboração de projetos de prédios públicos, dentre outras. 

 
Do ponto de vista dos recursos humanos passíveis de serem aproveitados quando da 

implementação do sistema local de planejamento, o Município apresenta carências, havendo apenas 
um engenheiro civil contratado, que presta serviços um dia por semana, sendo necessário aumentar 
sua carga horária, tendo em vista a implementação do processo de planejamento e gestão municipal 
advindos da aprovação do Plano Diretor Municipal. 

 
 

11.3. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO 
 
 Para efetuar a análise da capacidade de investimento e de endividamento do Município de 
Rio Azul, foram utilizados os elementos contábeis indicados na Lei Federal nº. 4320/64, sendo eles: o 
Anexo 2, contendo as receitas e despesas por categorias; o Anexo 14, retratando o balanço 
patrimonial, incluindo os ativos e passivos; o Anexo 16, com o demonstrativo da dívida fundada; e o 
Anexo 17, que traz o demonstrativo da dívida flutuante. Além desses anexos da lei, foram 
considerados também o cronograma de recebimento das operações de crédito em processo de 
liberação ou a liberar, e o cronograma de pagamentos dos juros e amortizações das dívidas 
constantes do Anexo 16 e das operações de crédito em processo de liberação ou a liberar.  
 

A partir desses elementos, foram construídas quatro tabelas analíticas, sendo a primeira com 
as receitas por fontes; a segunda com as despesas por tipos de usos e a capacidade de 
investimento; a terceira com a composição das dívidas; e a quarta com a capacidade de 
endividamento. A abordagem da capacidade de investimento e de endividamento do Município 
realizada a seguir será iniciada com a análise da situação atual, para efeito de se efetuar o 
diagnóstico da saúde financeira do Município e, em seqüência, passará a projetar a capacidade de 
investimento com recursos próprios e de contrair empréstimos, no horizonte de abrangência do 
presente Plano Diretor Municipal.   
 
11.3.1. Situação Atual das Finanças Municipais 
 
 Observando-se a TABELA 26 que contém as receitas do Município, percebe-se que as 
mesmas cresceram 81,6% entre 2002 e 2006, passando de R$ 7,1 milhões para R$ 12,8 milhões 
nesse último ano. No período analisado, observa-se que as transferências correntes mantiveram-se 
na proporção de 92% das receitas correntes, assim como as receitas tributárias, que continuaram a 
representar 5,0% no período. Tal fato demonstra que, apesar de ter havido aumento absoluto na 
arrecadação tributária, não houve aumento relativo, demonstrando a necessidade urgente de se 
aumentar a cobrança de impostos, para que a Prefeitura possa implementar medidas destinadas a 
alavancar o desenvolvimento do Município e atender aos reclamos da sua população. 
 

Ao examinar-se a TABELA 27 referente às despesas, nota-se que as mesmas aumentaram 
82,0% entre 2002 e 2006, aumento esse quase idêntico àquele referente às receitas no mesmo 
período. Analisando a relação das despesas, verifica-se que os gastos com pessoal tiveram aumento 
considerável, da ordem de 102,8%, passando a representar 47,1% das despesas correntes em 2006 
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contra 42,2% em 2002. Enquanto isso, as chamadas “outras despesas correntes”, tais como aquelas 
destinadas a material de consumo e serviços terceirizados, cresceram 65,9%, caindo sua participação 
de 57,5% para 52,4% no período 2002-2006. 

 
A amortização de dívidas manteve-se numa média de R$ 125 mil por ano entre 2002 e 2006, 

devendo chegar a uma média de R$ 70 mil por ano entre 2007 e 2010, a partir de quando deverá 
estar zerada, considerando apenas os contratos vigentes atualmente. Enquanto isso, os 
investimentos efetuados com recursos próprios no período foram de R$ 1.262 mil ao ano, variando de 
R$ 2.530 mil em 2002 para apenas R$ 456 mil em 2005, passando a R$ 846 mil no ano seguinte. 

 

Os dados históricos do município no período 1997-2006, apontam para estagnação das 
receitas próprias, representadas pelos tributos e serviços prestados, bem como redução nas receitas 
de transferências. Contudo, nesse mesmo intervalo as despesas totais também foram reduzidas, 
principalmente pelo fato das chamadas “outras despesas correntes” terem diminuído 
proporcionalmente mais do que o aumento sofrido pelas despesas de pessoal. Com isso o déficit nas 
contas municipais converteu-se em superávit primário e nominal, o que é bastante positivo para as 
finanças municipais. 

 
Com respeito à TABELA 28 que mostra a evolução das dívidas do Município, nota-se que as 

mesmas somaram R$ 208 mil em 2002, chegando a R$ 721 mil no ano seguinte, para então 
decrescer progressivamente até o patamar de R$ 281 mil em 2006. Dentre as dívidas do Município 
constavam empréstimos junto ao Programa Paraná Urbano e financiamentos para pavimentação e 
aquisição de implementos rodoviários, além de um parcelamento junto ao INSS, quitado entre 2003 e 
2004.  

 
O Município dispõe de baixo grau de endividamento, com sua dívida consolidada situando-se 

na faixa dos 4% da receita corrente líquida no período 2001-2006, e de próximo a zero no horizonte 
do Plano Diretor Municipal. Caso a Administração Municipal opte por realizar seus investimentos com 
base em novas operações de crédito, esse índice deverá aumentar, devendo portanto ser observado 
o limite máximo para endividamento, de 120% da receita corrente líquida. 

 
A TABELA 29 por sua vez, retrata a capacidade de endividamento do Município, envolvendo 

duas modalidades de cálculo. A primeira, chamada de capacidade de endividamento bruta, é obtida 
considerando-se 120,0% da receita corrente líquida menos a despesa corrente líquida (Resolução SF 
nº. 40/2001), enquanto a segunda, denominada capacidade de endividamento ajustada, é obtida 
considerando-se que o pagamento do serviço da dívida não pode ultrapassar 11,5% da receita 
corrente líquida (Resolução SF nº 43/2001). Tendo em vista que a primeira quase sempre é menos 
restritiva que a segunda, esta última será escolhida como parâmetro decisório para estabelecer a 
capacidade do Município de tomar empréstimos. 

 
A capacidade de endividamento bruta do Município entre 2002-2006 aumentou 96,0%, 

passando de aproximadamente R$ 7,4 milhões para R$ 14,6 milhões no período. Já a capacidade de 
endividamento ajustada, bastante inferior, cresceu 86,9%, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 8,3 
milhões entre 2002 e 2006. Essa diferença entre o incremento das capacidades bruta e ajustada de 
endividamento se deve às oscilações das receitas, despesas e dívidas contraídas e pagas no período 
considerado. 
 
11.3.2. Capacidade de Investimento e Endividamento para o Período 2007/16 
 

As projeções contidas na TABELA 29 permitem prever que a capacidade de endividamento 
bruta no período de 2007 a 2016 será de R$ 23,0 milhões (média do período), que constitui o valor 
máximo com que o mesmo pode se endividar, já descontando o saldo das dívidas atual e prevista. O 
limite de endividamento nesse caso é aquele de 120,0% da receita corrente líquida, de acordo com a 
Resolução SF nº. 40/2001. 

 
Já a capacidade de endividamento ajustada, que desconta da capacidade de endividamento 

bruta o efeito do limite de 11,5% para pagamento do serviço da dívida (juros e amortizações), é de R$ 
15,0 milhões (média do período). Isso significa que a partir desse saldo da dívida, o Município 
aumentaria a probabilidade de descumprimento do limite de 11,5%, representando impedimento para 
contratar operações de crédito. Cabe lembrar que a capacidade de endividamento funciona como um 
estoque de recursos, ou seja, se o Município ocupar toda a sua capacidade de endividamento em um 
determinado ano, nos anos seguintes só poderá utilizar os acréscimos que porventura vierem a 
ocorrer nesses anos.   
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No que diz respeito aos investimentos com recursos próprios, tendo em vista o 
comprometimento dos recursos do Município com o pagamento de pessoal e o custeio das atividades 
da Administração Municipal, a previsão para o intervalo 2007-2016, correspondente ao horizonte do 
Plano Diretor, foi de R$ 5.223 mil ao ano (média do período). Ver TABELA 27. 

 
No acumulado do período, a capacidade de investimentos com recursos próprios chegou a 

R$ 52,3 milhões, iniciando com R$ 3,0 milhões em 2007, aumentando progressivamente até atingir 
R$ 7,9 milhões em 2016. As opções para melhorar a capacidade de realizar investimentos seriam 
incrementar a arrecadação de impostos e controlar os gastos com pessoal e custeio, para, ao longo 
do tempo, redirecionar os recursos gerados para a realização de investimentos com recursos 
próprios.  

 
Esses resultados foram obtidos, considerando-se as seguintes hipóteses: 

a. Para as receitas: 
- A arrecadação de impostos e as receitas de transferências serão proporcionais à variação 

real do PIB Brasil, do PIB Paraná e da população do Município; 
- As transferências do FUNDEF/FUNDEB serão proporcionais ao número de matrículas e ao 

valor médio por aluno, sendo o crescimento do número de matrículas equivalente ao 
crescimento vegetativo da população municipal, e o valor médio por aluno proporcional à 
variação da renda per capita brasileira; 

b. Para as despesas: 
- As despesas de pessoal serão mantidas em torno de 43% da receita corrente líquida, ou seja, 

aumentos nessas despesas ocorrerão somente se houver aumentos permanentes nas 
receitas; 

- As outras despesas correntes terão crescimento anual proporcional à renda per capita 
brasileira; 

c. Para o déficit e a dívida: 
- O resultado nominal será no mesmo montante das suas fontes de financiamento, ou seja, o 

Município não acumulará novos atrasos no pagamento de suas dívidas; 
- Não haverá confissões adicionais de dívidas junto ao INSS e Pasep. 

 
Caso o Município opte por realizar investimentos por meio de financiamentos, uma das 

alternativas de ajuste poderá ser a redução dos investimentos com recursos próprios assim que se 
iniciar o período de pagamento das prestações, no mesmo montante das parcelas dos 
financiamentos. Nesse sentido, investimentos com recursos próprios são alternativas de 
financiamento concorrentes com as operações de crédito, e como o montante de recursos próprios 
para o período é maior do que a capacidade de endividamento ajustada, o Município poderá 
combinar a utilização das duas fontes de financiamento para realizar seus investimentos. 
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TABELA 26 – RECEITAS 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Receita 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1- Receitas Correntes 7.063 8.117 9.996 11.666 12.827 14.281 15.708 17.142 18.636 20.194 21.838 23.572 25.400 27.330 29.369 

    Receita Tributária 353 382 535 555 644 716 840 970 1.109 1.258 1.419 1.594 1.783 1.987 2.207 

IPTU 100 109 125 148 224 270 318 369 423 481 544 612 686 766 852 

ITBI 33 43 69 44 61 98 115 134 153 174 197 222 248 277 308 

ISS 55 64 89 96 129 169 199 231 265 301 341 383 429 479 533 

Outras receitas tributárias 164 165 251 267 230 179 207 237 268 301 338 377 419 465 514 

 Receita de Contribuições 0 104 57 65 70 86 90 94 97 101 105 110 114 119 123 

    Receita Patrimonial 82 88 75 93 95 88 88 91 90 89 90 90 90 90 90 

    Receita de Serviços 0 0 76 74 72 62 65 67 70 73 76 79 82 85 88 

    Transferências Correntes 6.510 7.383 9.128 10.770 11.811 13.178 14.468 15.757 17.098 18.495 19.963 21.507 23.131 24.842 26.643 

Transferências da União 2.836 3.722 4.545 5.296 5.904 6.240 6.670 7.095 7.530 7.973 8.430 8.901 9.387 9.887 10.403 

Transferências do Estado 1.880 2.319 2.828 3.396 3.899 4.573 5.241 5.918 6.633 7.389 8.195 9.054 9.971 10.950 11.995 

Transferências do FUNDEF/FUNDEB 1.051 1.197 1.413 1.647 1.815 2.049 2.226 2.399 2.578 2.761 2.951 3.149 3.355 3.569 3.792 

Transferências de convênios 743 144 342 432 192 317 331 344 358 372 387 403 419 436 453 

Outras Receitas Correntes 118 160 125 108 136 151 158 164 171 178 185 192 200 208 216 

Multas e juros de mora 3 6 8 7 5 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 

Indenizações e restituições 104 135 92 79 122 124 129 134 140 145 151 157 164 170 177 

Compensações financeiras 0 29 35 44 54 46 48 50 52 54 56 58 61 63 66 

Receita da dívida ativa 5 9 15 20 4 14 14 15 16 16 17 17 18 19 20 

Receitas diversas 6 11 10 2 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 

2 2 - Receitas de capital 1.176 976 543 321 450 344 359 374 389 405 421 438 455 473 492 

3 - Deduções para o FUNDEF/FUNDEB -695 -775 -931 -1.109 -1.242 -1.519 -1.840 -2.206 -2.405 -2.613 -2.832 -3.062 -3.304 -3.559 -3.828 

4 - Receita Total (1 + 2) 8.239 9.093 10.538 11.987 13.277 14.626 16.068 17.516 19.025 20.599 22.259 24.009 25.855 27.803 29.861 

5 - Receita Total Líquida (1 + 2 - 3) 7.544 8.317 9.607 10.878 12.035 13.107 14.227 15.311 16.620 17.986 19.427 20.948 22.551 24.244 26.033 

6 - Receita Corrente Líquida (1 - 3) 6.368 7.342 9.064 10.557 11.585 12.762 13.868 14.937 16.230 17.581 19.006 20.510 22.096 23.771 25.540 
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TABELA 27 – DESPESAS E CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS 
 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Despesa 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Despesas Correntes 5.463 6.586 8.013 8.523 9.941 10.050 10.742 11.488 12.254 13.138 13.989 14.987 15.936 17.055 18.116 

Pessoal 2.307 2.973 3.401 3.705 4.678 5.105 5.547 6.049 6.573 7.208 7.793 8.512 9.170 9.984 10.727 

Ativos 1.949 2.572 3.178 3.497 4.373 4.704 5.111 5.574 6.056 6.641 7.180 7.842 8.449 9.199 9.883 

Inativos 69 76 85 79 89 115 125 136 148 162 175 191 206 224 241 

Pensionistas 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 

Obrigações Patronais 251 281 88 74 171 219 238 260 282 310 335 366 394 429 461 

Demais Despesas Pessoais 34 39 46 50 39 61 66 72 78 86 93 102 109 119 128 

Juros e Encargos da Dívida 13 62 92 74 50 31 24 17 9 0 0 0 0 0 0 

Outras Despesas Correntes 3.143 3.552 4.519 4.743 5.214 4.915 5.170 5.422 5.671 5.930 6.196 6.475 6.767 7.071 7.389 

Material de Consumo 1.520 1.932 2.484 2.509 2.804 2.654 2.792 2.927 3.062 3.201 3.346 3.496 3.653 3.818 3.990 

Serviços de Terceiros 780 895 1.133 1.132 1.691 1.316 1.384 1.452 1.518 1.587 1.659 1.734 1.812 1.893 1.978 

Obrigações Tributárias 77 88 89 106 115 109 114 120 126 131 137 143 150 157 164 

Demais ODC 766 637 813 996 604 837 880 923 965 1.009 1.055 1.102 1.152 1.204 1.258 

2-Despesas de Capital 2.690 1.441 1.254 823 1.041 3.049 3.478 3.814 4.357 4.839 5.429 5.951 6.605 7.179 7.906 

Investimentos (1) 2.530 1.364 1.112 456 846 2.989 3.412 3.741 4.276 4.839 5.429 5.951 6.605 7.179 7.906 

Inversões Financeiras 60 0 0 185 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortização da Dívida 100 77 142 182 125 60 66 73 82 0 0 0 0 0 0 

3-Despesa Total (1+2) 8.153 8.026 9.267 9.346 10.982 13.099 14.220 15.303 16.611 17.977 19.418 20.938 22.541 24.234 26.022 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
(1) A projeção de investimento considera o pagamento pontual e integral do Serviço da Dívida, sem necessidade de financiamento para tal pagamento. 
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TABELA 28 – DÍVIDAS 
 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Dívida  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Dívida Fundada 208 721 589 406 281 221 155 82 0 0 0 0 0 0 0 

Dívida Contratual 208 635 542 406 281 221 155 82 0 0 0 0 0 0 0 

FDU/PPU 1125/97  57 27              

FDU/PPU 1246/98  9 5             

AFPR 68 Pavimentação  240 227 202 172 136 95 50        

AFPR 83 Motoniveladora  330 283 203 109 86 60 32        

Outras Dívidas  86 47              

Parcelamento INSS  86 47              

2 - Restos à Pagar 330 72 163 43 3 70 70 46 47 58 55 52 53 55 54 

3 - Disponível + Haveres 330 374 273 925 952 631 695 801 770 724 748 761 751 746 751 

4 - Dívida Consolidada Líquida (1+2-3) 208 418 478 -477 -669 -340 -471 -673 -723 -666 -692 -709 -697 -691 -697 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
 
 

TABELA 29 – CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO 
  

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (a preços de Dez/2006) 
Discriminação 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Receita Corrente Líquida - RCL  6.368 7.342 9.064 10.557 11.585 12.762 13.868 14.937 16.230 17.581 19.006 20.510 22.096 23.771 25.540 

2-Dívida Consolidada Líquida - DCL  208 418 478 -477 -669 -340 -471 -673 -723 -666 -692 -709 -697 -691 -697 

3-Cap Endividamento Bruta (120% RCL - DCL) 7.434 8.392 10.399 13.144 14.571 15.655 17.113 18.597 20.199 21.763 23.500 25.321 27.212 29.216 31.346 

4-Dívida Máxima Admitida (11,5% RCL) 732 844 1.042 1.214 1.332 1.468 1.595 1.718 1.866 2.022 2.186 2.359 2.541 2.734 2.937 

5-Serviço da Divida 113 138 235 257 174 90 90 90 90       

6-Diferença entre Dívida Max e Serviço da Dívida 619 706 808 957 1.158 1.377 1.504 1.627 1.776 2.022 2.186 2.359 2.541 2.734 2.937 

7-Capacidade de Endividamento Ajustada (1) 4.425 5.043 5.769 6.838 8.271 9.837 10.745 11.623 12.686 14.442 15.612 16.847 18.150 19.526 20.979 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
(1) Considerando taxa de juros de 14%ªª. 
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12. SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES 
 

Dentre os sistemas de informações disponíveis para o conhecimento sistemático da realidade 
e para instrumentar a tomada de decisões pelo Poder Público, quanto ao processo de 
desenvolvimento do Município, destacam-se aqueles a seguir apresentados. 
 

Com respeito ao conhecimento sobre a população, a fonte de dados mais confiável é aquela 
constituída pelos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sendo 
utilizadas as informações dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 e, mais recentemente, da 
Contagem Populacional realizada em 2007, as quais permitem um conhecimento atualizado sobre o 
crescimento, a estrutura e a distribuição espacial da população no Município.  

 
Para melhor instrumentalizar a elaboração dos próximos Censos, é conveniente a celebração 

de um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal e o escritório regional daquele Instituto, 
para compatibilizar os mapas de uso e ocupação do solo e dos setores censitários empregados, 
permitindo espacializar de modo mais rápido e preciso os dados oriundos da tabulação dos próximos 
recenseamentos. 
 

Quanto às informações sobre o território, utilizou-se base cartográfica digital em escala 
1:50.000 produzida pelo Exército Brasileiro para a COPEL, enriquecida com as informações da base 
digital em escala 1:2.000 contendo a área urbana da Cidade de Rio Azul, fornecida pelo 
PARANACIDADE. Os dados da área urbana, porém, encontram-se bastante defasados, demandando 
sua atualização, principalmente quanto às informações cadastrais de lotes, edificações e vias, 
sugerindo-se que a área de abrangência do mapeamento considere a área periurbana também. 

 
Tendo em vista a implementação do presente Plano Diretor Municipal, recomenda-se que os 

parcelamentos do solo que venham a ser implantados nas áreas urbanas sejam registrados na base 
digital por meio de instrumental GPS (Sistema de Posicionamento Global) de precisão submétrica, 
permitindo atualizá-la com a exatidão requerida. Para tanto, a Municipalidade poderia celebrar 
convênio com a COPEL, para que essa empresa ceda o seu aparelho de GPS de alta precisão para, 
de tempos em tempos, desenhar nela os loteamentos e desmembramentos que vierem a ser 
aprovados na Cidade, com a acuidade que um acervo cartográfico de tamanha importância demanda, 
o que seria de interesse de ambas as partes.   

 
Cabe lembrar que em Rio Azul há muitos casos em que os proprietários de lotes urbanos têm 

apenas os recibos de compra e venda do lote, sem escritura. Em algumas situações, o proprietário 
faleceu e os herdeiros não concordam com a venda dos lotes, obrigando os compradores a entrarem 
na justiça com pedidos de usucapião. Outra questão refere-se aos loteamentos irregulares perante o  
IAP, por não ter havido respeito às faixas de preservação permanente ao longo dos fundos de vale.  

 
Tais fatos ilustram a demanda urgente de uma atualização do cadastro imobiliário, visando 

não apenas a regularização fundiária, mas também a justa cobrança do imposto territorial. Do mesmo 
modo, recomenda-se a atualização do cadastro econômico, tendo em vista promover a efetiva 
cobrança do imposto sobre serviços, bem como o maior controle sobre as atividades econômicas 
exercidas no Município. 
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13. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 
 
 Completada a fase de Avaliação Temática Integrada, que consiste em confrontar os vários 
sistemas entre si – sistema de atividades humanas, de atividades produtivas, de sustentação natural, 
de sustentação adaptado, de controle de informações, e de controle de decisões – e analisar as suas 
inter-relações, chegou-se a um quadro-síntese contendo as principais condicionantes, deficiências e 
potencialidades diagnosticados no Município. 
 

Os condicionantes são elementos da base física natural ou antrópica que condicionaram a 
evolução do Município no passado, que influenciam seu comportamento no presente, ou ainda que 
podem vir a direcioná-lo no futuro. Dada a sua importância para a compreensão do processo de 
desenvolvimento do Município e o fato de, muitas vezes, não poderem ser modificados, é 
fundamental compreender sua natureza e dinâmica, para se poder formular diretrizes de 
planejamento que envolvam práticas de preservação, manutenção e conservação desses elementos. 
 
 Já as deficiências são disfunções ou problemas que precisam ser corrigidos, resolvidos ou 
minimizados, bem como eventos que implicam em risco para a saúde ou o bem-estar da população, 
os quais se constituem ameaça para a estrutura urbana ou para o desenvolvimento do Município. As 
potencialidades, por sua vez, são situações ou condições que constituem vantagens sub ou não 
aproveitadas, as quais poderiam alavancar o desenvolvimento do Município, envolvendo a 
possibilidade de expansão ou intensificação das funções de determinados setores ou atividades.   

 
Com base nas investigações efetuadas durante a etapa da Avaliação Temática Integrada 

para o município de Rio Azul, foram definidas as seguintes condicionantes, deficiências e 
potencialidades, de acordo com cada aspecto pesquisado. Ver TABELA 30. 
 

TABELA 30 – CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES 
SISTEMA ASPECTOS CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

Município localizado na 
Mesorregião Sudeste 
Paranaense, a 40 km de 
Irati e 75 km de União da 
Vitória 

Pequena expressividade no 
espaço regional 

Proximidade a dois centros 
urbanos de médio porte 
bem equipados quanto a 
comércio e serviços 

LOCALIZAÇÃO 
FISIOGRÁFICA 

Sede municipal localizada 
junto à BR-153 

Desativação da linha férrea 
em território municipal 

Boa acessibilidade à malha 
rodoviária regional 

Relevo suave ondulado, 
sendo mais acidentado a 
noroeste e mais suave a 
sudeste  

Obstáculos à mecanização na 
porção acidentada 

Aptidão ao uso urbano e às 
atividades agrícolas na 
porção de relevo suave 

Sede municipal junto ao Rio 
Faxinal, em área de relevo 
plano a suave ondulado 

Riscos de inundação 
Ocupação indevida de 
várzeas e fundos de vale 

Aptidão à ocupação na 
maior parte da área urbana 

Perfil geológico bastante 
diversificado 

Alta suscetibilidade à erosão 
Baixa fertilidade do solo  

Potencial para argila, saibro 
e diabásio 

Clima mesotérmico úmido 
subtropical 

Invernos frios, com geadas 
severas e freqüentes 

Chuvas bem distribuídas ao 
longo do ano 

Bacia do Rio Iguaçu, sub-
bacia do Rio Potinga 

Pouca disponibilidade de 
água subterrânea 
Comprometimento dos 
mananciais superficiais 

Rede hidrográfica densa 

SISTEMA DE 
SUSTENTAÇÃO 

NATURAL 

FÍSICO-
AMBIENTAIS 

Floresta de Araucária 
Pouca arborização pública na 
sede municipal 

Boa cobertura florestal na 
área rural e perirubana 

RELAÇÕES 
REGIONAIS 

Mesorregião com uma das 
menores participações no 
valor adicionado do Estado 

Pequena participação dos 
setores de agricultura, 
comércio e serviços  

Participação satisfatória do 
setor industrial, com ênfase 
para o madeireiro e de 
papel e papelão 

Predominância do setor 
agropecuário no PIB 
municipal 

Retração do setor industrial 
Pouca expressividade do PIB 
de comércio e serviços 

Crescimento do PIB 
superior à Mesorregião e ao 
Estado na última década 

Expressiva produção 
agrícola, com destaque para 
o milho, fumo, soja e feijão, 
além do reflorestamento 

Pecuária pouco 
representativa 
Cooperativismo incipiente 

Clima e relevo favoráveis às 
atividades silviagropastorís 

Instalação recente de novas 
indústrias no Município 

Pequeno aproveitamento dos 
recursos minerais 
Reduzida transformação da 
produção agrícola 

Produção local com alto 
potencial de transformação 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

ECONOMIA 

Existência de comércio e 
serviços para atender às 
necessidades cotidianas  

Inexistência de comércio e 
serviços complexos 
Infra-estrutura de alojamento 
e alimentação insuficiente 

Parque Municipal da 
Pedreira e demais atrativos 
para fomentar o turismo 
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TABELA 30 – CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES (continuação) 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

EMPREGO 

Predominância do setor 
terciário (58,7%) e 
secundário (38,0%) na 
geração de empregos 

Alto índice de informalidade 
no mercado de trabalho  
Vagas do setor terciário são 
em grande parte em órgãos 
públicos 

 
Saldo positivo da variação 
do emprego entre 2002/06 
 

Crescimento lento da 
população total, com 
aumento da urbana e queda 
da rural na última década 

Esvaziamento do campo 
Sobrecarga da infra-estrutura 
urbana 
Redução da arrecadação  

Diminuição dos impactos 
decorrentes das altas taxas 
de natalidade 

EVOLUÇÃO E 
ESTRUTURA 

DEMOGRÁFICA 
Declínio das taxas de 
fecundidade e o aumento da 
longevidade 
Aumento da participação da 
PIA no total da população  

Aumento da demanda por 
vagas de emprego 
Aumento na demanda por 
asilos e programas para a 
terceira idade 

Diminuição da demanda por 
creches e ensino pré-
escolar 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
HUMANAS 

QUALIDADE DE 
VIDA 

IDH-M da Mesorregião em 
7º lugar no Estado e do 
Município em 5º na Região 

Freqüência escolar e renda 
inferiores à mediana da 
Mesorregião 

Longevidade e índice de 
alfabetização superiores à 
mediana da Mesorregião  

Ocupação espontânea ao 
longo da antiga ferrovia 

Conflitos entre o arruamento, 
ferrovia e os fundos de vale  

Lotes urbanos de grandes 
dimensões, propiciando a 
permeabilidade 

USO E 
OCUPAÇÃO DO 

SOLO Usos comerciais localizados 
no Centro e ao longo do 
principal eixo viário  

Conjuntos habitacionais 
distantes do centro da Cidade 
 

Indústrias localizadas em 
área apropriada do ponto de 
vista ambiental e logístico 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

Baixa densidade 
demográfica urbana 

Existência de vazios urbanos 
no quadro urbano 

Área urbana suficiente para 
o crescimento populacional 
no horizonte do Plano  

SISTEMA VIÁRIO 
Arruamento irregular, 
conforme os loteamentos 
foram sendo implantados 

Formato longilíneo da Cidade, 
dificultando as ligações intra-
urbanas 

Vias largas, facilitando a 
trafegabilidade 

Cidade atendida por rede de 
abastecimento de água 

Pouca vazão, demandando 
uma nova captação  
Abastecimento precário nas 
comunidades do interior 

Bom percentual de 
atendimento da rede de 
abastecimento de água 

Cidade atendida por rede de 
coleta de esgotos 

Ineficiência da estação de 
tratamento de esgotos em 
dias de chuva 

Bom percentual de 
atendimento da rede de 
coleta de esgotos  

Cidade com 45,0% de vias 
pavimentadas 

Precariedade da rede de 
drenagem pluvial 
Pontos de inundação isolados 

Ausência de casos de 
erosão no quadro urbano 

Cidade atendida por rede de 
iluminação pública 

Necessidade de substituição 
de lâmpadas por outras mais 
eficientes em algumas vias 

Bom percentual de 
atendimento da iluminação 
pública 

INFRA-
ESTRUTURA 

Município razoavelmente 
atendido por comunicações 

Ausência de jornal local 
Telefonia fixa, móvel e 
agência dos Correios 

Município dispõe de 
ligações com a Capital e 
demais municípios da região 

Ausência de transporte 
coletivo intramunicipal  
Poucos horários de ônibus 
entre o Município e a Capital 

Terminal rodoviário em bom 
estado e bem localizado 
 

Coleta e deposição de 
resíduos sólidos e cemitério 
a cargo do Município 

Antigo lixão muito próximo à 
Cidade, constituindo passivo 
ambiental 

Novo aterro sanitário em 
implantação 

Rede escolar compreende 
33 estabelecimentos da 
educação infantil ao ensino 
médio 

Ensino multisseriado nas 
escolas municipais do interior 
Ausência de ensino 
profissionalizante e superior 

Biblioteca Cidadã recém 
construída 
Plano Municipal de 
Educação em implantação 

Rede assistencial à saúde 
compreende 10 postos de 
saúde municipais e um 
hospital particular 
Município pertence ao 
CIS/AMCESPAR  
 

Ausência de médicos 
especialistas e de serviços de 
maior complexidade 
Baixos índices de vacinação  
Aumento da mortalidade 
infantil e dos índices de 
gravidez na adolescência 

Centro da Saúde da Mulher 
recém construído 
Programa Saúde da Família 
em andamento 
Taxas nulas de mortalidade 
materna, por tuberculose, 
AIDS e hanseníase 

Município não tem CRAS  
 

Alto índice de alcoolismo 
Asilos estão superlotados 

Poucos casos de drogas ou 
prostituição 
Pequeno déficit habitacional 

SISTEMA DE 
SUSTENTAÇÃO 
ADAPTADO 

SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

Município tem Ginásio, 
Estádio e quadras de 
esportes 

Precariedade das instalações 
físicas dos estabelecimentos 
esportivos 

Realização de torneios e 
campeonatos esportivos 

LEGISLAÇÃO 
URBANÍSTICA 

Lei Orgânica Municipal e 
Código de Posturas 
atualizados 

Município não dispõe de 
legislação urbanística 

Lei Orgânica Municipal 
contém instrumentos do 
Estatuto da Cidade 

SISTEMA DE 
CONTROLE DE 
DECISÕES FINANÇAS 

MUNICIPAIS 
Excessiva dependência de 
transferências externa 

Aumento recente dos gastos 
com pessoal  

Boa capacidade de 
endividamento 

SISTEMA DE 
CONTROLE DE 
INFORMAÇÕES 

BASE DE DADOS 
Inexistência de base de 
dados cadastrais 
sistematizada e atualizada 

Necessidade de 
georreferenciamento das 
informações cadastrais 

Mapeamento recente do 
Município em escala 
1:50.000  
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 O presente volume é parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio Azul, o qual tem por 
objetivo a proposição de estratégias, medidas e ações para orientar a gestão e o ordenamento do 
território municipal, segundo os objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o 
Estado do Paraná. 
 

Este volume contém o capítulo referente à etapa do Plano de Trabalho, destinado a 
instrumentalizar a elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul através da definição da natureza 
e das características do Plano Diretor e do conjunto de atividades necessárias à sua elaboração, 
compreendendo o rol dos levantamentos, análises e estudos a serem efetuados, bem como dos 
produtos a serem entregues. 
 

O Plano de Trabalho explicita também o modus operandi das atividades desenvolvidas, 
incluindo a metodologia geral do trabalho e as metodologias específicas das tarefas setoriais 
necessárias à compreensão da realidade e à formulação das propostas para o desenvolvimento 
municipal. Finalmente, expõe o roteiro seqüencial das tarefas a serem desempenhadas durante a 
elaboração do Plano Diretor, expresso na forma de cronograma de atividades, visando possibilitar o 
adequado andamento do trabalho. 
 

O volume contém ainda as informações levantadas e as análises desenvolvidas na etapa de 
Análise Temática Integrada, destinadas a subsidiar a elaboração das propostas e a tomada de 
decisões voltadas à operacionalização do sistema de planejamento municipal. A etapa de Análise 
Temática Integrada contém informações espacializadas sobre diversos aspectos da realidade do 
Município, bem como a análise inter-relacionada desses vários aspectos, permitindo uma ampla visão 
das condicionantes, deficiências e potencialidades locais. 
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PLANO DE TRABALHO 
 
O presente Plano de Trabalho partiu da premissa que o Plano Diretor Municipal constitui um 

conjunto de normas, projetos e diretrizes, destinado a disciplinar, orientar e estimular o 
desenvolvimento sócio-econômico e físico-territorial do Município, representando um instrumento de 
natureza eminentemente política. 

 
Em sua concepção, o Plano Diretor deve estar em consonância com os demais instrumentos 

de gestão municipal, tais como a Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, bem como obedecer às determinações constantes nos 
Planos Setoriais e Regionais do Estado do Paraná para a região em que se insere o Município. Deve 
ainda ser compatível com as determinações da Agenda 21 estadual e local, particularmente no que 
se refere à promoção da sustentabilidade sócio-ambiental dos assentamentos humanos, e com as 
recomendações das Conferências das Cidades, sendo fundamental levar em conta também os 
Planos Diretores dos municípios vizinhos de modo a promover o desenvolvimento integrado das 
cidades. 

 
Apesar de ser elaborado como serviço técnico, o Plano Diretor vai muito além dessa 

condição, tendo sido definido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade como o 
instrumento básico das políticas de gestão e desenvolvimento municipal. Do ponto de vista prático, o 
Plano Diretor apresenta-se como um documento de natureza complexa, composto por conteúdos de 
tipologias diversas. Pelo fato de se propor a ordenar o processo de desenvolvimento do município no 
seu todo, deve conter um amplo espectro de proposições, as quais envolvem desde aspectos legais 
vinculados aos ramos de direito urbanístico, ambiental e patrimonial, até projetos de ampliação e 
melhoria de infra-estrutura e serviços urbanos, passando por propostas de reformulação de 
procedimentos e normas na esfera da administração municipal. 

 
Por isso, a elaboração do Plano Diretor envolve numerosos levantamentos e estudos voltados 

à caracterização do território, através de uma abordagem de caráter estrutural, da mesma forma que 
investigações sobre os processos de desenvolvimento do município e de evolução das condições de 
vida da sua população, constituindo abordagem de cunho histórico. Finalmente, a elaboração do 
Plano Diretor deve contemplar o cruzamento dessas duas linhas de abordagem, para efeito de 
aquilatar a compatibilidade e adequação das estruturas físicas do território às demandas da sua 
população e da sua economia, resultando em uma síntese das principais condicionantes, deficiências 
e potencialidades do Município, para então definir as diretrizes e metas necessárias para promoção 
da gestão, ordenamento e desenvolvimento municipal. 

 
Assim, este Plano de Trabalho, pretendeu traduzir a complexidade das múltiplas abordagens 

do Plano Diretor, estando estruturado de forma a ensejar o adequado cumprimento das atividades 
voltadas à consecução dos objetivos para ele estabelecidos. Estes foram definidos a partir dos 
anseios e reivindicações da comunidade, cabendo à Consultora adotar procedimentos operacionais 
tais que permitissem cumprir cabal e tempestivamente os requisitos dessa empreitada. De forma 
sucinta são explicitadas a seguir as fases do trabalho, a descrição dos métodos empregados na 
execução das atividades, a forma de participação no trabalho da comunidade e dos agentes 
governamentais envolvidos com o planejamento, bem como o modelo de elaboração, implementação 
e controle do Plano Diretor. 
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1. FASES DO TRABALHO 
 
A elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul envolverá cinco fases de execução, a 

saber: 
 

• Plano de Trabalho: contendo o detalhamento da metodologia a ser utilizada, e mais 
especificamente daquela prevista para garantir a participação popular no processo de elaboração 
do Plano Diretor, a definição dos objetivos e atividades a serem desenvolvidos, o cronograma de 
atividades para cada fase do trabalho e o organograma com os atores envolvidos e as atribuições 
de cada um deles durante o processo de elaboração do Plano Diretor; 

 
• Análise Temática Integrada: contendo a caracterização do objeto de trabalho, no caso o 

Município de Rio Azul, analisado no seu contexto regional, resultando em um diagnóstico da 
realidade municipal e na identificação das condicionantes, deficiências e potencialidades, as quais 
subsidiarão a formulação de diretrizes e proposições; 

• Diretrizes e Proposições: contendo a estratégia a ser adotada para transformação da realidade 
local, mediante propostas de intervenção sobre o Município, nos mais diversos setores, de curto, 
médio e longo prazo;  

 
• Legislação Básica e Processo de Planejamento e Gestão Municipal: contendo o anteprojeto 

das leis necessárias ao embasamento legal para o desenvolvimento do Município, tais como a Lei 
do Plano Diretor, Lei dos Perímetros Urbanos, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Lei do Sistema Viário, Lei do Código de Edificações e Lei do 
Código de Posturas, e ainda as propostas para a implantação e/ou aperfeiçoamento do processo 
de planejamento e gestão municipal; 

 
• Plano de Ação e Investimentos: contendo a definição do montante e do escalonamento 

temporal dos recursos a serem alocados para a execução das ações e projetos considerados 
prioritários para a consecução dos objetivos do Plano Diretor Municipal, em compatibilidade com a 
capacidade de investimento e endividamento do Município.      

 
 
2. METODOLOGIA 

  
A elaboração de um Plano Diretor Municipal requer a utilização de um processo intelectual 

sistematizado que assegure o conhecimento ordenado da realidade do Município que é objeto do 
estudo. Como esta realidade se apresenta de forma multifacetada e complexa, através de seus 
diversos componentes e suas relações entre si - tanto em escala espacial como temporal - é 
indispensável dispor de um instrumental cognitivo preciso para se navegar com segurança através 
dos aspectos aparentemente caóticos que a realidade abordada revela.  

 
Para que essa abordagem resultasse em conhecimento organizado, utiliza-se um modelo 

analítico interpretativo da realidade segundo o qual se entende o espaço antrópico como o resultado 
do trabalho produtivo humano acumulado no tempo sobre um determinado lugar, sendo esse trabalho 
regulado por mediações determinadas pela avaliação das condições de sustentabilidade do lugar, 
frente às demandas da sociedade em seu processo de reprodução. O teor da mediação é fruto do 
aprendizado da sociedade sobre a natureza, engendrando tal processo a cultura dessa sociedade 
quanto ao território e à sua relação com ele. Evoluindo no tempo, o processo dá origem aos diversos 
modos de regulação do comportamento humano em convívio social no território, dentre os quais 
inscreve-se o planejamento, em suas múltiplas formas, como atividade reguladora de cunho 
governamental. 

 
Seguindo esse marco conceitual, o processo cognitivo adotado para a caracterização do 

objeto de trabalho pressupõe a existência de seis sistemas, a saber:  
 

• Sistema de Atividades Humanas (SAH): envolvendo aspectos relativos à formação do território, 
à contextualização regional, à demografia e à qualidade de vida da população; 

 
• Sistema de Atividades Produtivas (SAP): expresso pelas atividades econômicas dessa 

população;  
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• Sistema de Sustentação Natural (SSN): dado pela base física natural, envolvendo aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos e climáticos, dentre outros; 

 
• Sistema de Sustentação Adaptado (SSA): representado pelas estruturas físicas construídas 

pelo homem; 
 
• Sistema de Controle de Informações (SCI): identificado pela atividade intelectual de produção 

de saber sistemático sobre a realidade; 
 
• Sistema de Controle de Decisões (SCD): traduzido na atividade intelectual, política e 

institucional de mediação das ações humanas, consideradas em todos os seus campos de 
manifestação.     

 
Na fase de Análise Temática Integrada, são caracterizados inicialmente os seis sistemas 

supra-referidos, procurando-se identificar neles as variáveis que constituem condicionantes, 
deficiências ou potencialidades da realidade. A seguir, efetua-se o cruzamento das informações 
levantadas em cada um dos sistemas analisados, para determinar o grau de compatibilidade entre 
eles e, ao final, o prognóstico da evolução dessas relações, para avaliar a propensão de agravamento 
ou resolução dos conflitos observados. 

 
Já na fase de Definição de Diretrizes e Proposições, são formuladas as medidas apropriadas 

para superar deficiências e aproveitar potencialidades identificadas, estabelecendo-se uma hierarquia 
entre as propostas segundo a qual são consideradas prioritárias aquelas cuja adoção criará 
condições para a implementação do maior número de outras, ou para a solução da maior quantidade 
possível de problemas.  

 
Em seguida, passa-se à fase de Legislação Básica, na qual são elaboradas as minutas dos 

anteprojetos das leis destinadas a institucionalizar o Plano Diretor Municipal e a ordenar, disciplinar e 
orientar os processos de apropriação, uso e ocupação do solo, tanto nas áreas urbanas como no 
meio rural do município. Esse conjunto de leis inicia-se pela Lei do Plano Diretor, e completa-se com 
as leis dos perímetros urbanos, do uso e ocupação do solo, do sistema viário, do parcelamento do 
solo, de edificações e das posturas municipais. 

 
Na seqüência, procura-se, a partir de análises sobre a estrutura organizacional e o quadro 

funcional da Administração Pública, definir os requisitos necessários à implementação do processo de 
planejamento e gestão municipal. Trata-se da proposição de unidade ou instância administrativa a ser 
criada no organograma do Poder Executivo, definindo suas atribuições e competências, 
determinando os requisitos para a constituição do seu corpo técnico e administrativo e estabelecendo 
seu perfil operacional, sobretudo quanto ao relacionamento com a sociedade e seus atores. 

 
Por último, com base na avaliação da capacidade de endividamento do Município e no 

orçamento preliminar do custo de implementação dos projetos e medidas propostos, será proposto o 
Plano de Ação e Investimentos, onde é definido o montante de recursos a ser investido na execução 
das propostas do Plano Diretor Municipal e o seu escalonamento no tempo, vinculado às fases de 
implantação previstas, possibilitando a instrumentalização da montagem do Plano Plurianual de 
investimentos e demais peças orçamentárias do Município, bem como para informar a necessidade 
de aporte de recursos externos a fundo perdido ou via financiamento. 

 
 

3. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Como o Plano Diretor Municipal constitui o instrumento legal de política que rege o processo 

de desenvolvimento do Município, é elaborado de forma a integrar de maneira mais completa possível 
a comunidade, refletindo o mais fielmente possível seus anseios. Assim, tendo em vista o fato de que 
o Plano Diretor Municipal deve obrigatoriamente ser transformado em lei, a prévia aprovação das 
diretrizes nele contidas pela sociedade aumenta o seu grau de incolumidade na passagem pelo 
processo de aprovação no Legislativo Municipal. 

 
Na prática, a participação da população no processo de elaboração do Plano Diretor 

Municipal envolverá desde consultas aleatórias, na etapa de levantamento de informações, até 
procedimentos sistematizados e formais, a exemplo de reuniões de discussão e audiências públicas 
realizadas em momentos estratégicos da elaboração do Plano, ou ainda da distribuição de 
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questionários junto a alunos da rede pública municipal de ensino, visando a coleta de dados sobre 
aspectos diversos do Município, tais como serviços e infra-estrutura públicos.  

  
Também se fará imprescindível a inclusão no processo de elaboração do Plano Diretor 

Municipal de representantes de órgãos estaduais e/ou federais com atuação no município, tais como 
EMATER, COHAPAR, MINEROPAR, IAP, Defesa Civil, SANEPAR, COPEL e Ministério Público, 
dentre outros, cuja participação muito acrescentará no conhecimento da realidade municipal e 
regional, bem como na elaboração de diretrizes e proposições.  

 
3.1. EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL 

 
Do ponto de vista da participação dos funcionários municipais na elaboração do Plano Diretor 

Municipal, essa prática começa pela constituição de uma Equipe Técnica Municipal composta por 
servidores do Município, cujas especialidades profissionais e funções possuam afinidade com a 
gestão do processo de planejamento. Essa equipe será parceira da Consultora não só para o 
levantamento de dados e fornecimento de informações, mas, principalmente, para discutir e avaliar os 
produtos parciais e finais obtidos durante a elaboração do Plano.  
 
3.2. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

  
Juntamente com a criação da Equipe Técnica Municipal, será constituída pela Administração 

Municipal na fase inicial dos trabalhos, uma Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Plano 
Diretor, integrada por representantes dos segmentos organizados da sociedade civil. Tal Comissão, 
em conjunto com a Equipe Técnica Municipal, acompanhará e avaliará as atividades desenvolvidas 
durante a elaboração do Plano Diretor Municipal, opinando sobre os produtos obtidos e, no final dos 
trabalhos, participará na criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal, contribuindo para a 
definição da sua composição, atribuições e funcionamento.  
 
3.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
  

A par do concurso de funcionários públicos e de representantes da sociedade civil na 
elaboração do Plano Diretor Municipal, buscar-se-á a ampla participação da população nesse 
processo. Tal participação será assegurada através de Audiências Públicas, patrocinadas pelo 
Município e realizadas sob a responsabilidade conjunta da Equipe Técnica Municipal e da Consultora.  

 
As audiências públicas serão convocadas oficialmente pela Prefeitura com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data da sua realização, sendo precedidas de ampla divulgação no 
rádio, nos jornais de maior circulação local, em serviço móvel de alto-falante e através de convites e 
ofícios, visando atingir o maior número possível de pessoas. Durante a elaboração do Plano Diretor 
Municipal estão previstas 3 (três) Audiências Públicas, a saber: 

 
• Primeira Audiência Pública: a ser realizada logo no início dos trabalhos, terá como objetivo 

esclarecer a população sobre a natureza e objetivos do Plano Diretor Municipal, a importância da 
instauração de um processo local de planejamento e gestão municipal e a necessidade de 
mobilização e participação da população nesse processo, desde a fase preliminar de elaboração 
do Plano; 

 
• Segunda Audiência Pública: a ser realizada ao final da fase de Definição de Diretrizes e 

Proposições, terá por objeto a apresentação à população dos produtos obtidos nas fases de 
Análise Temática Integrada e de Diretrizes e Proposições, além da apresentação, em caráter 
preliminar, da etapa de Legislação Básica. Na oportunidade serão colhidas as opiniões da 
comunidade sobre os conteúdos apresentados, as quais, em seguida, serão analisadas 
conjuntamente pela Consultora, pela Equipe Técnica Municipal e pela Comissão de 
Acompanhamento da Elaboração do Plano Diretor para avaliar a sua pertinência e possibilidade 
de incorporação ao trabalho; 

 
• Terceira Audiência Pública: a ser realizada no final da fase do Plano de Ação e Investimentos, 

terá como finalidade expor à comunidade, para sua apreciação, as proposições definitivas para a 
Legislação Básica e o Plano de Ação e Investimentos, sendo a parte final da Audiência dedicada 
à explanação aos presentes de como se dará a continuidade do processo de planejamento 
iniciado com o presente Plano Diretor Municipal. 
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3.4. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE 
 
Após o término dos serviços, o Município deverá realizar, com apoio da consultoria, uma 

Conferência Municipal da Cidade, que terá como objetivo a criação do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal, a instauração de um processo permanente de planejamento e gestão municipal e o 
comprometimento do Poder Legislativo Municipal com a aprovação do Plano Diretor Municipal. 
 
3.5. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
A participação popular durante a elaboração do Plano Diretor Municipal culminará com a 

constituição do Conselho de Desenvolvimento Municipal, cujas atribuições e composição serão 
definidas por ocasião da Conferência Municipal da Cidade. O Conselho tem como escopo não só 
assegurar o acesso formal da comunidade às decisões ligadas ao sistema local de planejamento e ao 
processo de desenvolvimento físico-territorial e sócio-econômico do Município, mas também contribuir 
para resguardar a integridade do Plano Diretor Municipal, em especial as suas leis urbanísticas, de 
eventuais ataques predadores por parte de interesses corporativos.  

 
Por outro lado, quando se estruturar a criação do órgão municipal de planejamento, 

completando o arcabouço institucional e operacional do sistema local de planejamento, o Conselho 
assumirá automaticamente o papel do órgão de decisão superior desse sistema, com a competência 
para deliberar sobre possíveis dúvidas relacionadas com a legislação urbanística, opinar a respeito de 
casos omissos do Plano Diretor Municipal, assessorar o Poder Executivo em matéria de planejamento 
e investimentos quando solicitado, opinar sobre temas estratégicos para o desenvolvimento municipal 
e aprovar os planos de trabalho e as prestações de contas anuais do órgão de planejamento, entre 
outras atribuições que se entenderem pertinentes. 
 
3.6. PUBLICIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO 

 
A garantia de acesso à informação é uma premissa do Plano Diretor Municipal e deve ser 

implementada em conjunto com a administração municipal e a sociedade civil organizada. Assim, ao 
término de cada etapa do Plano Diretor Municipal, cópias dos documentos produzidos até então 
serão disponibilizados à comunidade para consulta na sede da administração municipal, onde 
também deverão estar afixados os editais de convocação para as audiências e reuniões promovidas 
no decorrer da elaboração do Plano. 

 
Outras formas de publicidade também serão adotadas, tais como a fixação de faixas nas ruas 

e de cartazes em locais estratégicos - igrejas, clubes, postos de saúde, escolas, estabelecimentos 
comerciais de porte, entre outros - esclarecendo a população sobre a elaboração do Plano Diretor 
Municipal e sua importância para a comunidade. 

 
Após a entrega definitiva do Plano, e sua aprovação pela Prefeitura Municipal e pela 

SEDU/PARANACIDADE, cópias de todos os documentos e informações relativas ao mesmo deverão 
ter publicidade e ficar à disposição de quem queira acessá-los, em observação ao artigo 40, § 4°, 
incisos I e II do Estatuto da Cidade. Para tanto, sugere-se que sejam deixadas cópias do Plano não 
apenas na sede da Administração Municipal, mas também em bibliotecas e demais espaços públicos 
destinados à informação e cultura, bem como uma versão digital, em formato PDF ou similar, no sítio 
oficial do Município na internet.  

 
 
4. PROCESSO DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE 

 
O trabalho partiu da premissa de que o Plano Diretor Municipal constitui um “momento” no 

processo de planejamento, que pode coincidir com o seu ponto de partida, ou representar um elo na 
sua corrente, a exemplo do que ocorre quando da revisão de diretrizes de planejamento pré-
existentes. Porém, em qualquer dessas situações, o Plano representa um corte temporal na 
realidade, como se ao longo de uma película de cinema fosse retirado um dos seus fotogramas para 
exame em maior nível de detalhe. Mais importante que o Plano, portanto, é a implementação do 
processo de planejamento e da estrutura institucional destinados a colocá-lo em prática e a proceder 
à sua contínua avaliação e realimentação.  

 
Para tanto, é fundamental que tão logo se iniciem os trabalhos de elaboração do Plano seja 

definido o órgão da estrutura administrativa que será responsável pela continuidade do processo de 
planejamento no Município, bem como a identificação dos recursos humanos necessários a essa 
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tarefa, os quais deverão acompanhar de perto a elaboração do Plano, preferencialmente integrando a 
Equipe Técnica Municipal. 
 
4.1. ORGANOGRAMA 

 
A elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul pressupõe a participação dos vários 

atores mencionados no item anterior, os quais terão importante papel em cada uma das etapas de 
construção do Plano. Para melhor ilustrar a integração entre esses atores, segue o organograma 
abaixo. Ver FIGURA 1. 

 
FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 
 

 
 
 
4.2. TREINAMENTOS 
  

De modo a otimizar a participação de seus membros na elaboração do Plano Diretor 
Municipal de Rio Azul, e em obediência ao Termo de Referência, tanto a Equipe Técnica Municipal 
quanto a Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Plano Diretor receberão treinamentos 
referentes à cada fase do Plano, os quais ocorrerão à mesma época das audiências públicas, a 
saber: 

  
• Treinamento 1: Embasamento técnico, administrativo e legal do Plano Diretor Municipal, bem 

como as competências da Equipe Técnica Municipal e da Comissão de Acompanhamento durante 
a elaboração do Plano Diretor Municipal, tratando ainda dos aspectos relacionados às etapas de 
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Análise Temática Integrada e de Definição de Diretrizes e Proposições, sendo este treinamento 
realizado concomitante à Primeira Audiência Pública; 

 
• Treinamento 2: Aspectos relacionados às etapas de Legislação Básica e Plano de Ação e 

Investimentos, incluindo um tópico específico a respeito dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 
sendo este treinamento realizado concomitante à Segunda Audiência Pública; 

 
• Treinamento 3: Implementação do Plano Diretor Municipal, bem como criação, atribuições, 

composição e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Municipal, sendo este 
treinamento realizado concomitante à Terceira Audiência Pública, ao término dos serviços da 
consultora.  

 
A metodologia utilizada nos treinamentos será a exposição dialogada, através de leitura e 

compreensão de textos, elaboração e apresentação de análises e sínteses, trabalhos em grupo e 
debates, de modo a garantir a participação e a motivação de todos os participantes. As mídias 
utilizadas envolverão slides, transparências e material impresso, com carga horária de 4 (quatro) 
horas por treinamento. 
 
 
5. ROTEIRO DE ATIVIDADES 

  
Conforme citado no item 1 do presente documento, a elaboração do Plano Diretor Municipal 

de Rio Azul compreenderá cinco fases de trabalho, sendo a primeira delas constituída pelo presente 
Plano de Trabalho. A seguir, são descritas as atividades pertinentes a cada uma das fases seguintes 
do Plano Diretor Municipal, com a respectiva metodologia, produtos esperados e fontes de consulta. 
 
 
5.1. ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

 
A fase da Análise Temática Integrada se iniciará pela caracterização dos seis sistemas 

descritos no item 2, com vistas a conhecer de forma ordenada os elementos da base antrópica e da 
paisagem natural que possuem maior poder de explicação sobre as condicionantes, deficiências e 
potencialidades presentes no processo de desenvolvimento do Município de Rio Azul. 
 
5.1.1. Sistema de Atividades Humanas - SAH 

  
Com relação ao Sistema de Atividades Humanas, serão tratados os seguintes temas: 

 
• Colonização e histórico da região: tem como objetivo conhecer as características da ocupação 

da região e o processo de desenvolvimento do Município e de formação da Cidade. O método 
utilizado será de levantamento bibliográfico e trabalho analítico da Consultora, dando origem aos 
seguintes produtos: 
- relatório contendo a avaliação sobre o processo de ocupação da região, a criação do 

Município e a evolução da Cidade; 
- mapa de localização do Município dentro do Estado do Paraná; 
- mapa de toda a extensão municipal, com a localização da sede municipal, das sedes de 

distrito e demais localidades rurais, além das principais rodovias, acidentes geográficos e 
outras informações pertinentes; 

As fontes de pesquisa foram referências bibliográficas sobre a história do Município, do Paraná e 
da região. 

  
• Relações regionais: tem como objetivo conhecer a posição relativa do Município no contexto da 

Mesorregião, em vista da evolução do processo de desenvolvimento regional. O método utilizado 
será de levantamento bibliográfico e trabalho analítico da Consultora, levando em conta dados do 
IBGE, IPARDES e IPEA, resultando em mapas e em um relatório contendo avaliação da situação 
do Município quanto aos seguintes aspectos: 
- fluxos e intensidade de relacionamentos intra-regionais; 
- geomorfologia e condicionantes ambientais; 
- infra-estrutura física, com ênfase para a questão relacionada aos transportes; 
- setor econômico e produtivo; 
- evolução e distribuição espacial da população; 
- situação do Município no contexto da Associação de Municípios e da Mesorregião. 
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• Demografia: tem como objetivo conhecer as características da população do Município quanto à 
sua evolução, estrutura etária, distribuição espacial e estimativa de crescimento futuro. O método 
utilizado será de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, utilizando como fonte 
os censos demográficos de 1980, 1991 e 2000 do IBGE, resultando em um relatório contendo 
avaliação da evolução dos seguintes aspectos: 
- população total do Município no contexto regional; 
- composição da população total, urbana e rural do Município; 
- número de moradores por domicílio; 
- estrutura etária da população; 
- densidades demográficas urbanas em 1991 e 2000; 
- variação demográfica entre 1991 e 2000; 
- projeções demográficas para os próximos dez anos. 
 

• Emprego: tem como objetivo conhecer a situação da população do Município quanto à variação 
do nível de emprego, utilizando como metodologia o levantamento de dados e trabalho analítico 
da Consultora e como fonte de consulta dados do IBGE e do CAGED quanto às admissões e 
desligamentos de pessoal nos setores rural, industrial, comercial, de serviços e público. Desse 
levantamento, resultará um relatório contendo avaliação da evolução da composição setorial do 
emprego no Município e do emprego formal frente ao crescimento da população para avaliar a 
ocorrência, ou não, de desemprego estrutural no Município. 

 
• Qualidade de vida da população: tem como objetivo conhecer a situação da população do 

Município quanto aos aspectos de escolaridade, renda e expectativa de vida, sendo utilizada para 
tanto a metodologia de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, que gerará um 
relatório contendo avaliação da qualidade de vida da população do Município em 2000, cuja fonte 
será o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - disponibilizado pelo IPEA/IPARDES, além de 
informações complementares do Censo de 2000, do IBGE. 

 
5.1.2. Sistema de Atividades Produtivas - SAP 
  

Com relação ao Sistema de Atividades Produtivas, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Produto Interno Bruto – PIB: tem como objetivo conhecer a evolução do PIB do Município, 
através de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório 
contendo avaliação da evolução do PIB total, setorial e per capita do Município, no período de 
1991 a 2000, tendo como fonte de consulta os dados do IPEA/IPARDES. 

 
• Setor primário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das atividades 

extrativas, agrícolas e pecuárias no Município, através do levantamento de dados junto à SEAG e 
à EMATER, de entrevistas com funcionários da Prefeitura e de trabalho analítico da Consultora. 
Desse levantamento resultará um relatório contendo uma avaliação sobre as principais 
condicionantes, deficiências e potencialidades do setor primário, bem como sobre a evolução dos 
seguintes aspectos: 
- composição do uso do solo rural (áreas de lavouras permanentes e temporárias, pastagens, 

florestas nativas ou reflorestamentos e áreas improdutivas); 
- composição da estrutura fundiária por classe de tamanho dos estabelecimentos agrícolas; 
- regime de posse da terra; 
- volume, área de produção e rendimento dos principais produtos agropecuários; 
- estrutura de comercialização. 

 
• Setor secundário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das 

atividades de transformação no Município. A metodologia utilizada será de levantamento de dados 
junto ao IBGE, IPARDES e SEIM, entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento à 
indústria e trabalho analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo uma avaliação 
sobre as principais condicionantes, deficiências e potencialidades do setor secundário, sobre os 
instrumentos regionais/locais para fomento ao desenvolvimento industrial e também sobre a 
evolução dos seguintes aspectos: 
- número de estabelecimentos por gênero industrial; 
- volume de produção por gênero; 
- número de alvarás de construção e funcionamento de estabelecimentos industriais. 
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• Setor terciário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das atividades 
atacadistas, varejistas, de prestação de serviços e de turismo no Município. A metodologia 
utilizada será de levantamento de dados junto ao IBGE, IPARDES, SEIC e PARANÁ Turismo, 
entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento ao comércio, serviços e turismo e 
trabalho analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo uma avaliação sobre as 
principais condicionantes, deficiências e potencialidades ligadas às atividades terciárias, bem 
como sobre a evolução dos seguintes aspectos: 
- número de estabelecimentos de comércio atacadista, varejista e de prestação de serviços por 

gênero; 
- número de alvarás de construção e funcionamento de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços. 
 
5.1.3. Sistema de Sustentação Natural - SSN 

 
Com relação ao Sistema de Sustentação Natural, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Aspectos geológicos, geomorfológicos e geotécnicos: tem como objetivo conhecer as 
características de relevo, subsolo e solo do Município, para determinar os condicionantes físicos 
ao desenvolvimento, às atividades agropecuárias e extrativas e à urbanização. O método utilizado 
será de levantamento bibliográfico junto à MINEROPAR, EMATER, SEMA e SUDERHSA, 
levantamento in loco e trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório contendo avaliação 
sobre as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas e hidrológicas do território 
municipal, considerando eventuais restrições à urbanização que necessitem de especial atenção. 
Com relação aos produtos gráficos, serão confeccionados mapas com os seguintes temas: 
- hipsometria do território do Município e do sítio urbano e periurbano; 
- intervalos de declividade do território do Município e do sítio urbano e periurbano; 
- geologia do território do Município; 
- classe de solos do território do Município; 
- bacias hidrográficas do território do Município. 

 
• Aspectos climáticos: tem como objetivo conhecer as características climáticas da região, para 

identificar os condicionantes climáticos no Município, através de levantamento bibliográfico, 
gerando um relatório contendo avaliação sobre as temperaturas médias anuais, o regime pluvial, 
os ventos dominantes e a ocorrência de geadas. Fonte: MAACK, Reinhard. Geografia Física do 
Estado do Paraná. 3. ed. Curitiba : Imprensa Oficial, 2002. 

 
• Aspectos fitogeográficos: tem como objetivo conhecer a situação das matas nativas no 

Município, para identificar possíveis deficiências quanto à cobertura arbórea de áreas de 
preservação natural. O método utilizado será de fotointerpretação de imagens de satélite, 
levantamento bibliográfico e entrevistas com funcionários da EMATER, do IAP e do órgão 
municipal do meio ambiente, bem como trabalho de campo e analítico por parte da Consultora, 
gerando um relatório contendo avaliação sobre espécies características da região, reservas de 
matas nativas e situação das matas ciliares ao longo dos cursos d’água que cortam o quadro 
urbano.  

 
5.1.4. Sistema de Sustentação Adaptado - SSA 

 
Com relação ao Sistema de Sustentação Adaptado, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Ocupação do solo: tem como objetivo conhecer a evolução e as características da ocupação do 
solo na Cidade, identificando os padrões de ocupação, problemas quanto à rarefação urbana e 
tendências de expansão. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas 
com funcionários do órgão de controle do uso e ocupação do solo no Município, além de trabalho 
de campo e analítico da Consultora, gerando um relatório contendo avaliação sobre: 
- projeto urbanístico original da Cidade; 
- evolução dos loteamentos no período 1990-2000; 
- eventos importantes ocorridos na estrutura urbana tais como a construção de acessos ou 

contornos rodoviários, terminais rodoviários, distritos industriais, etc; 
- identificação e localização dos lotes vagos e dos vazios urbanos;  
- tipologia dos padrões construtivos segundo a altura de edificação;  
- tipologia e localização de assentamentos irregulares;  
- direção das tendências espontâneas de expansão. 
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O produto gráfico gerado quanto a este tema será um mapa contendo a evolução da ocupação e 
as tendências de expansão urbana, tendo como fontes referências bibliográficas, dados recentes 
da Prefeitura Municipal e pesquisas de campo da Consultora. 

 
• Uso do solo: tem como objetivo conhecer as características da tipologia dos usos do solo, 

visando determinar o zoneamento existente e identificar possíveis problemas de conflitos entre 
usos na Cidade. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas com 
funcionários do órgão de controle do uso e ocupação do solo no Município, bem como trabalho de 
campo e analítico da Consultora. As fontes de pesquisa incluirão levantamentos atuais da 
Prefeitura Municipal, bem como pesquisas de campo da Consultora, gerando um mapa contendo 
a tipologia dos usos do solo, áreas verdes e áreas de preservação ambiental na Cidade, bem 
como um relatório contendo avaliação sobre: 
- estrutura de polarização intraurbana, com a delimitação da área de comércio central e de 

eventuais sub-pólos de comércio e serviços de bairro 
- localização e delimitação das áreas de comércio atacadista, se houver; 
- localização e delimitação das zonas, parques ou distritos industriais; 
- localização dos equipamentos de prestação de serviços públicos; 
- localização de conjuntos habitacionais populares; 
- localização de áreas verdes de propriedade pública e particular; 
- localização de parques e praças equipadas. 

 
• Sistema viário: tem como objetivo conhecer as características do sistema viário do Município e, 

em específico da Cidade, de modo a identificar possíveis problemas de circulação. Para tanto 
serão efetuados levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de 
obras públicas e viação, além de trabalho de campo e analítico da Consultora. Além de um mapa 
com a hierarquia de vias da Cidade, será gerado um relatório contendo avaliação sobre: 
- modelo geral de circulação na Cidade, identificando as vias arteriais, coletoras (de ligações 

centro-bairros ortogonais às arteriais), conectoras (de ligações inter-bairros tangenciais ao 
centro) e acessos ou contornos rodoviários;  

- principais pólos geradores de tráfego urbano e pontos de conflito de tráfego na Cidade; 
- planos e projetos existentes de novas obras viárias na Cidade e no Município. 

 
• Infra-estrutura de drenagem pluvial: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários e ambientais quanto à ausência ou inadequação da drenagem pluvial e conhecer os 
planos e projetos existentes de ampliação dessa benfeitoria no Município. O método utilizado será 
de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de meio ambiente e 
serviços urbanos, além de trabalho analítico da Consultora, gerando um mapa com a rede de 
drenagem da Cidade e a localização dos pontos de lançamento dos seus emissários e eventuais 
focos de erosão, bem como um relatório contendo avaliação sobre: 
- drenagem pluvial das áreas urbanas e periurbanas; 
- rede de galerias de águas pluviais, com a localização de seus emissários, identificando se 

providos ou não de dissipadores de energia; 
- caracterização dos corpos receptores quanto a processos erosivos; 
- áreas com possíveis problemas de alagamentos ou enchentes; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de drenagem ou de obras de controle da 

erosão ou inundações. 
 
• Infra-estrutura de abastecimento de água: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários quanto à ausência de rede de abastecimento de água potável em áreas da Cidade, 
através do levantamento de dados junto à SANEPAR, de entrevistas com funcionários da 
Prefeitura Municipal e de trabalho analítico da Consultora. O produto gerado será um mapa com a 
rede de abastecimento de água da Cidade e a localização dos pontos de captação, da estação de 
tratamento e dos reservatórios existentes, bem como um relatório contendo informações sobre: 
- sistema de produção-adução-tratamento-reservação de água; 
- rede de distribuição; 
- evolução do número de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de distribuição e de ampliação da 

capacidade de produção de água. 
 
• Infra-estrutura de esgoto domiciliar: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários quanto à falta de sistema de coleta e tratamento de esgoto e conhecer os planos e 
projetos existentes para implantação desse serviço na Cidade, através de levantamentos de 
dados junto à SANEPAR, de entrevistas com funcionários da Prefeitura Municipal e de trabalho 
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analítico da Consultora. O produto gerado será um mapa contendo a atual rede coletora de 
esgoto da Cidade e a localização da estação de tratamento, bem como um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- sistema de captação e tratamento do esgoto; 
- rede de coleta; 
- evolução do número de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de coleta e do sistema de tratamento de 

esgoto. 
 
• Infra-estrutura viária: tem como objetivo analisar as condições da pavimentação no Município, 

bem como a capacidade do serviço municipal de conservação e pavimentação no que diz respeito 
à manutenção e à ampliação da malha de vias pavimentadas na Cidade. A metodologia utilizada 
será de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de obras 
públicas e viação, além de trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório contendo 
avaliação sobre as vias pavimentadas segundo o tipo de pavimento, bem como os projetos de 
obras viárias existentes. Será também gerado um mapa contendo a malha de vias pavimentadas 
da Cidade, por tipo de pavimento. 

 
• Infra-estrutura de energia elétrica e iluminação pública: tem como objetivo analisar o sistema 

de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no Município para identificar eventuais 
carências nesse serviço. Para tanto, serão feitos levantamento de dados e entrevistas com 
funcionários da COPEL e da Prefeitura Municipal, além de trabalho analítico da Consultora, 
gerando um mapa com a rede de energia elétrica da Cidade, bem como um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- sistema de alimentação-rebaixamento de tensão de energia; 
- rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública; 
- evolução do número e da quantidade de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes quanto à ampliação da capacidade instalada do sistema de 

distribuição de energia elétrica. 
 
• Infra-estrutura de comunicações: tem como objetivo conhecer o sistema de comunicações no 

Município, para se avaliar as carências e a possibilidade de melhorias nesse aspecto. Para tanto, 
serão feitos levantamentos de dados junto às empresas de telefonia fixa e/ou móvel que operam 
na região, aos funcionários da agência local da ECT e aos funcionários da Prefeitura Municipal, 
bem como trabalho analítico da Consultora. Os produtos resultarão em um relatório contendo 
avaliação sobre a situação atual da telefonia fixa e móvel, do acesso à internet, do sistema postal 
e dos jornais e rádios existentes no Município. 

 
• Serviço de eliminação de resíduos sólidos: tem como objetivo analisar a coleta e deposição de 

resíduos sólidos, para avaliar a existência de possíveis problemas sanitários quanto à ausência 
ou deficiências desse serviço no Município, através de levantamento de dados junto aos 
funcionários do órgão municipal de meio-ambiente e serviços urbanos e de trabalho analítico da 
Consultora. Desse levantamento resultará um relatório contendo avaliação sobre: 
- coleta e deposição de resíduos sólidos (se diretamente ou mediante concessão), indicando se 

existe tratamento diferenciado do lixo hospitalar e industrial;  
- abrangência da coleta segundo a freqüência do serviço 
- localização do vazadouro dos resíduos urbanos; 
- tecnologia de manejo do lixo empregada no vazadouro municipal; 
- separação do lixo reciclável e aproveitamento do lixo orgânico. 

 
• Serviço de limpeza urbana: tem como objetivo analisar o serviço de limpeza de logradouros e 

terrenos baldios para avaliar a existência de possíveis problemas sanitários quanto à ausência ou 
deficiências desse serviço, através de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no 
órgão municipal de meio-ambiente e serviços urbanos e de trabalho analítico da Consultora. 
Desse levantamento resultará um relatório contendo avaliação sobre: 
- varrição de logradouros e limpeza de terrenos baldios, se diretamente ou mediante 

concessão; 
- abrangência da varrição segundo a freqüência do serviço. 

 
• Serviço de arborização pública: tem como objetivo analisar o serviço municipal responsável 

pela manutenção e reposição da arborização em parques, logradouros públicos e fundos de 
vales, para avaliar a existência de possíveis problemas ambientais quanto à ausência de 
cobertura vegetal nesses locais. O método utilizado será de levantamento de dados e entrevistas 
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com funcionários no órgão municipal de meio ambiente e serviços urbanos, além de trabalho 
analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo avaliação sobre: 
- conservação de parques, praças, logradouros e fundos de vales; 
- prática de manutenção, recuperação e plantio ou replantio de árvores nos logradouros e áreas 

de preservação ambiental; 
- projetos existentes quanto à reforma e implantação de parques e praças, bem como quanto à 

adoção de mobiliário urbano em logradouros. 
 
• Serviço de transporte coletivo: tem como objetivo analisar o sistema de transporte coletivo 

existente para avaliar a suficiência e adequação da oferta desse serviço à população, através do 
levantamento de dados junto à Prefeitura Municipal, de entrevistas com funcionários das 
empresas rodoviárias e de trabalho analítico da Consultora. Desse levantamento resultará um 
mapa com a localização dos terminais rodoviários existentes na Cidade, além de um relatório 
contendo avaliação sobre: 
- linhas de transporte intermunicipal que servem o Município, contendo a localização do 

terminal rodoviário e dos pontos intermediários de parada; 
- transporte coletivo urbano, se houver, explicitando se diretamente ou mediante concessão, 

com a indicação das linhas, pontos de parada, etc;  
- existência de tarifas sociais unificadas, passes de estudantes, etc. 

 
• Serviço de educação: tem como objetivo analisar o sistema educacional existente para avaliar a 

suficiência e adequação da oferta desse serviço à população. A metodologia utilizada será de 
levantamento de dados junto ao INEP, à SEED e à Prefeitura Municipal, além de entrevistas com 
funcionários dos órgãos voltados ao ensino formal e de trabalho analítico da Consultora. Os 
produtos gerados serão um mapa com a localização dos estabelecimentos de ensino da Cidade e 
um relatório contendo avaliação sobre o sistema educacional existente no Município, segundo a 
natureza e os níveis de ensino, bem como aspectos referentes à infra-estrutura física dos 
estabelecimentos municipais e ao transporte escolar. 

 
• Serviço de saúde: tem como objetivo analisar o sistema de saúde existente para avaliar a 

suficiência e adequação da oferta dos seus serviços à população, através de levantamento de 
dados e entrevistas com funcionários nos órgãos de saúde e de trabalho analítico da Consultora. 
Para tanto serão considerados dados da SESA, da Prefeitura Municipal e dos demais órgãos 
ligados à área de saúde. Os produtos gerados serão um mapa com a localização dos 
estabelecimentos de saúde da Cidade, além de relatório contendo avaliação sobre o sistema de 
saúde existente, segundo sua natureza e tipo de estabelecimento, bem como aspectos referentes 
aos índices de morbidade por tipo de enfermidade, às principais causas de mortalidade e aos 
índices de vacinação.  

  
• Serviço de fomento à cultura, recreação e lazer: tem como objetivo analisar os espaços 

culturais e de recreação e lazer existentes, para avaliar a suficiência e adequação da oferta 
desses equipamentos à população. A metodologia utilizada será de levantamento de dados junto 
à SEEC, à Prefeitura Municipal e aos demais órgãos públicos ligados à área de cultura, recreação 
e lazer, e de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados serão um mapa com a 
localização dos estabelecimentos destinados a atividades culturais, de recreação e de lazer, bem 
como um relatório contendo avaliação sobre os equipamentos existentes no Município e na 
Cidade, segundo sua natureza e tipo. 

  
• Serviço de segurança pública e defesa civil: tem como objetivo analisar os sistemas policial e 

de defesa civil no Município, para avaliar a segurança e a capacidade da administração municipal 
de se mobilizar em calamidades públicas e emergências. Para tanto, serão feitos levantamento de 
dados junto à SESP, à Prefeitura Municipal e aos órgãos policiais e de defesa civil no Município, 
além de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados serão um mapa com a localização 
das unidades policiais existentes na Cidade, além de um relatório contendo avaliação sobre o 
sistema de segurança pública e de defesa civil existente, indicando o contingente de pessoal e os 
equipamentos empregados nas diversas áreas, bem como aspectos referentes aos índices de 
criminalidade e às principais ocorrências, segundo sua natureza e tipo. 
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5.1.5. Sistema de Controle de Informações - SCI 
 

Com relação ao Sistema de Controle de Informações, serão tratados os seguintes temas: 
 
• Cadastro imobiliário municipal: tem como objetivo analisar o sistema de registro e recuperação 

de dados do cadastro imobiliário e avaliar a necessidade de aperfeiçoamento desse instrumental, 
visando evitar a evasão e a injustiça fiscal e conhecer o universo de imóveis territoriais e prediais 
na sede municipal. Para tanto, serão efetuados levantamentos de dados e entrevistas com 
funcionários no órgão municipal incumbido do cadastro imobiliário, além de trabalho analítico da 
Consultora, culminando com um relatório contendo avaliação sobre o sistema de arquivamento e 
recuperação de informações cadastrais. 

 
• Cadastro econômico municipal: tem como objetivo analisar o sistema de registro e recuperação 

de dados do cadastro de produtores e avaliar a necessidade de aperfeiçoamento desse 
instrumental, visando evitar a evasão e a injustiça fiscal e conhecer o universo de produtores e 
prestadores de serviços do Município. Para tanto, serão efetuados levantamentos de dados e 
entrevistas com funcionários no órgão municipal incumbido do cadastro de produtores, bem como 
trabalho analítico da Consultora, culminando com um relatório contendo avaliação sobre o 
sistema de arquivamento e recuperação de informações cadastrais.  

 
5.1.6. Sistema de Controle de Decisões - SCD 
 

Com relação ao Sistema de Controle de Decisões, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Legislação urbanística: tem como objetivo analisar o arcabouço legal à disposição da 
administração municipal para orientar, disciplinar e controlar o desenvolvimento urbano do 
Município. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas com funcionários 
dos órgãos municipais competentes, bem como trabalho analítico da Consultora, gerando um 
relatório contendo avaliação sobre as seguintes leis: 
- Lei do Plano Diretor; 
- Lei do Perímetro Urbano; 
- Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
- Lei do Sistema Viário; 
- Lei de Loteamentos; 
- Código de Edificações; 
- Código de Posturas; 
- Lei de Preservação Ambiental. 

 
• Instrumentos legais para o desenvolvimento: tem como objetivo analisar o arcabouço legal à 

disposição da administração municipal para alavancar o desenvolvimento econômico do 
Município, o que foi feito através de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no 
órgão municipal de fomento à agricultura, à indústria e ao comércio e de trabalho analítico da 
Consultora, gerando um relatório contendo avaliação sobre as leis de fomento do Município. 

 
• Estrutura administrativa municipal: tem como objetivo analisar a estrutura da administração 

municipal para avaliar a sua capacidade de responder aos desafios do desenvolvimento sócio-
econômico e à gestão do processo de planejamento a implementar. O método utilizado será de 
levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão administrativo do Município, bem 
como de trabalho analítico da Consultora, gerando um quadro contendo o organograma da 
Prefeitura Municipal e um relatório contendo avaliação sobre: 
- estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, com a definição das competências e 

atribuições das suas unidades funcionais;  
- identificação dos órgãos potencialmente aptos a cuidar da implementação do Plano Diretor 

Municipal e posterior gestão do processo local de planejamento; 
- identificação da necessidade de contratação e/ou treinamento de pessoal para a gestão do 

processo local de planejamento. 
 
• Finanças municipais: tem como objetivo analisar a situação fiscal e financeira da administração 

municipal para avaliar a capacidade de investimento e de endividamento do Município, com vistas 
à implementação das obras e diretrizes propostas pelo Plano Diretor Municipal, o que se dará 
através de levantamento de dados junto ao órgão fazendário do Município, à Secretaria do 
Tesouro Nacional e de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados incluirão quadros 



 24 

sobre os aspectos fiscais e financeiros da administração municipal e um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- evolução e composição das receitas e despesas do Município; 
- perfil da dívida consolidada; 
- capacidade de endividamento/investimento do Município. 

 
5.1.7. Análise Inter-Relacionada de Sistemas 
 

Completada a fase de caracterização e avaliação dos sistemas que compõem a realidade 
municipal, a fase seguinte de Análise Temática Integrada consistirá em confrontar esses sistemas 
entre si, através da análise das relações bi-unívocas estabelecidas pelos pares de sistemas. O estudo 
dessas relações será feito com base em perguntas a respeito da interferência que cada sistema 
exerce sobre o outro, sendo tais perguntas formuladas com finalidade prospectiva, ou seja, com vistas 
ao encaminhamento das propostas necessárias à superação das disfunções identificadas na etapa 
anterior de caracterização dos sistemas. Essas relações serão investigadas a partir de perguntas tais 
como as listadas a seguir. 

 
• Relação SAH X SAP 

- As características culturais da população que colonizou a região constituem elemento redutor 
ou acelerador do potencial de desenvolvimento econômico?  

- As atividades produtivas estão gerando postos de trabalho na quantidade necessária para 
ocupar a população em idade ativa? 

- A remuneração média do trabalho assalariado nas atividades produtivas é suficiente para 
assegurar a sobrevivência da população? 

- O comércio e os serviços locais têm condições de suprir adequadamente as necessidades de 
consumo da população? 

- Quais municípios a população procura para adquirir os bens e serviços não encontrados em 
Rio Azul? 

 
• Relação SAH X SSN 

- O processo de colonização da região provocou distúrbios na base física natural, a exemplo de 
desertificação, eliminação de fauna, ou assoreamento de rios? 

- Qual a densidade demográfica no território municipal? 
- Qual a densidade demográfica na sede municipal? 
- Quais características da base física natural condicionam, restringem ou favorecem o 

assentamento humano no território regional? 
 
• Relação SAH X SSA 

- As correntes migratórias para o Município têm gerado assentamentos irregulares?  
- A infra-estrutura sanitária urbana atende satisfatoriamente às necessidades da população? 
- Os serviços públicos de educação, saúde e segurança atendem a demanda da população? 
- Qual o consumo de área necessário para abrigar o crescimento da população da Cidade nos 

próximos dez anos? 
- O quadro urbano está sub ou superdimensionado para o crescimento projetado da 

população? 
 
• Relação SAH X SCI 

- Existem informações atualizadas, confiáveis e utilizáveis sobre a população? 
- Existe um cadastro atualizado de informações sobre as condições de vida da população, 

sobretudo de baixa renda? 
 
• Relação SAH X SCD 

- Existe pessoal qualificado na administração municipal para a gestão do processo de 
planejamento urbano? 

- A legislação urbanística existente tem representado um fator de estímulo, ou de desestímulo, 
ao assentamento de populações de baixa renda na Cidade? 

 
• Relação SAP X SSN 

- Quais as restrições do clima e do solo às atividades agrárias e extrativas? 
- As atividades agrícolas estão utilizando técnicas conservacionistas do solo e da água? 
- As atividades produtivas estão aproveitando plenamente as potencialidades da base física 

natural da região e do Município? 
- O Município possui ocorrências minerais passíveis de exploração em escala econômica? 
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- A base física natural favorece a atividade de exploração florestal? 
- As atividades produtivas industriais e de serviços estão gerando algum processo de poluição 

do solo, da água, ou do ar? 
 
• Relação SAP X SSA 

- A infra-estrutura urbana e regional existente constitui deficiência ou potencialidade para 
alavancar o desenvolvimento econômico? 

- Quais os requisitos do desenvolvimento econômico em termos de necessidade de ampliação 
da infra-estrutura urbana? 

 
• Relação SAP X SCI 

- Existem informações atualizadas e confiáveis sobre a evolução quantitativa das atividades 
produtivas no Município? 

- O cadastro municipal de produtores está atualizado? 
 
• Relação SAP X SCD 

- A Lei de Uso e Ocupação do Solo está sendo observada no que se refere aos ordenamentos 
a respeito da localização e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços? 

- Existe lei de incentivo ao desenvolvimento econômico? 
 

• Relação SSN X SSA 
- A base física natural opõe alguma restrição à urbanização ou à edificação? 
- A ocupação urbana respeitou as características da base natural? 
- A ocupação urbana provocou efeitos deletérios sobre a base natural, a exemplo de erosão, 

poluição, instabilidade de encostas ou assoreamento de cursos d’água? 
 
• Relação SSN X SCI 

- Existe conhecimento suficientemente consolidado sobre a base natural na administração 
municipal, para possibilitar que a gestão do meio físico preserve a sua sustentabilidade? 

 
• Relação SSN X SCD 

- Existe legislação específica no Município destinada à preservação ambiental? 
 
• Relação SSA X SCI 

- O cadastro imobiliário municipal encontra-se atualizado? 
 
• Relação SSA X SCD 

- A legislação urbanística vigente possibilita efetivo controle do uso e ocupação do solo no 
Município? 

- A aprovação de loteamentos está obedecendo a Lei 6.766/79 e a legislação posterior? 
 
• Relação SCI X SCD 

- Existe sistema de avaliação da legislação urbanística em vigor com vistas ao seu permanente 
aperfeiçoamento? 

 
Identificadas estas situações, são analisadas as tendências de evolução das mesmas, para 

efeito de avaliar se algumas delas poderiam vir a se transformar em problemas no futuro, ou de que 
maneira poderiam se agravar determinados conflitos hoje já detectados. Concluídas tais 
investigações, a Análise Temática Integrada se encerra com a elaboração de um relatório contendo 
as principais condicionantes, deficiências e potencialidades diagnosticados no Município. 
 
 
5.2. DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES 
 

O trabalho terá continuidade com a fase de Definição de Diretrizes e Proposições, na qual 
serão formuladas as propostas destinadas a viabilizar a superação das deficiências e o 
aproveitamento das potencialidades identificadas na fase anterior, para serem implementadas 
segundo um escalonamento a curto, médio e longo prazos. A partir das conclusões acerca do 
território municipal, referendadas pela comunidade em audiência pública, será formulado um modelo 
prospectivo quanto ao tipo de Município e de Cidade em que Rio Azul deverá se transformar, para 
atender aos anseios da sua população. 
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A construção desse modelo envolverá um elenco de proposições de diversas naturezas, cuja 
implementação conjunta destina-se a dar operacionalidade ao processo de gestão que, a partir do 
presente Plano Diretor Municipal, se pretende institucionalizar. Esse elenco de proposições incluirá 
diretrizes tais como: 

 
• o estabelecimento de uma Política de Desenvolvimento Urbano Municipal; 
• a implantação de uma sistemática permanente de planejamento e de procedimentos adotados 

para aprovação de projetos de parcelamento do solo e de edificações; 
• a dinamização e ampliação das atividades econômicas do Município, nos setores primário, 

secundário e terciário; 
• a racionalização do uso e ocupação do solo municipal, incluindo a solução de ocupações 

irregulares e clandestinas e ações para regularização fundiária urbana; 
• a estruturação do sistema viário, bem como sua hierarquização e dimensionamento; 
• a distribuição eqüitativa dos equipamentos e serviços urbanos, em atendimento à demanda 

existente, visando a melhoria integral da qualidade de vida da população; 
• o incremento da infra-estrutura existente, possibilitando o desenvolvimento do Município, com 

ênfase para aspectos referentes ao transporte, às telecomunicações e à energia; 
• o controle sanitário e a proteção ambiental, incluindo a coleta e destinação de resíduos 

sólidos e o esgoto, bem como a preservação de mananciais de captação e a recomposição 
das matas ciliares; 

• a proteção do patrimônio histórico, paisagístico e cultural. 
 
 
5.3. PROPOSIÇÕES PARA A LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 
Nessa fase do Plano Diretor Municipal serão apresentadas as minutas de anteprojetos de leis, 

acompanhadas dos respectivos mapas, sendo que a primeira delas refere-se à institucionalização do 
Plano como instrumento legal de implementação das políticas de gestão urbana e de 
desenvolvimento municipal, em obediência ao contido na Constituição Federal, ao Estatuto da 
Cidade, à Constituição Estadual e à Lei Orgânica Municipal. 

 
Em seguida serão apresentadas as minutas dos anteprojetos das leis urbanísticas referentes 

ao perímetro urbano, ao uso e ocupação do solo, ao sistema viário, ao parcelamento do solo, às 
edificações e ao código de posturas. O instrumental legal acima referido visa a assegurar o 
desenvolvimento sustentado do Município, a função social da cidade e da propriedade, além de 
proporcionar ao Município a faculdade de aplicar os instrumentos de gestão aportados pelo Estatuto 
da Cidade. A metodologia utilizada para elaboração das minutas de Anteprojeto de Lei será a 
conversão das diretrizes propostas em linguagem jurídica, em consonância com as normas e leis 
vigentes no Estado e no País, de modo a possibilitar sua aprovação pelo Poder Legislativo Municipal. 

 
Tal fase também contempla medidas destinadas à instauração do processo local de 

planejamento, traduzidas nas propostas de inserção institucional dessa atividade na estrutura 
administrativa do Município, de constituição e qualificação do pessoal a compor a equipe técnica 
dedicada ao planejamento, em especial à implementação, avaliação e realimentação do Plano Diretor 
Municipal, e de definição do modus operandi a ser utilizado na realização dessas atividades. Esta 
etapa do Plano Diretor Municipal incluirá também a proposição de um conjunto de indicadores para 
avaliação sistemática da realidade e do desempenho da administração pública na aplicação das 
políticas de desenvolvimento físico-territorial e sócio-econômico do Município.    
 
 
5.4. PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS 

 
Esta fase compreende as propostas relativas à implementação do Plano Diretor Municipal, 

através da avaliação aproximada dos custos de execução e da definição das prioridades de ação e de 
investimento, em correspondência à projeção das finanças municipais, para o período dos cinco anos 
subseqüentes à aprovação do Plano.   

 
O Plano de Ação e Investimentos visa orientar os investimentos do Município na manutenção, 

ampliação e melhoria da infra-estrutura e dos serviços públicos anos, para efeito de se alcançar os 
padrões de qualidade estabelecidos a partir de requisitos técnicos e da vontade da comunidade 
manifestada em consulta popular, incluindo projetos relativos ao sistema de drenagem pluvial, 
pavimentação, obras viárias e aos serviços públicos de transportes, educação, saúde, promoção e 
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assistência social, habitação, segurança, cultura, recreação, lazer, coleta e tratamento de resíduos, 
limpeza pública, conservação e arborização de parques, logradouros e fundos de vales, entre outras, 
os quais visam garantir significativa melhora na qualidade de vida da população. 

 
Cabe lembrar ainda que o Plano de Ação e Investimentos permitirá aos municípios atenderem 

ao disposto na Lei Estadual n°. 15.229 de 25/06/2006, que substituiu e revogou o Decreto Estadual 
nº. 2.581 de 17/02/04, obtendo acesso aos investimentos disponibilizados pelo Governo Estadual. 
 
 
6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 O cronograma de atividades a seguir ilustra cada fase dos trabalhos do Plano Diretor 
Municipal de Rio Azul, bem como os métodos e resultados esperados de cada uma dessas 
atividades. O prazo de conclusão do trabalho é de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme mostra o 
cronograma na TABELA 1 a seguir. 
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TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Criação do fluxo de 
informações 
 

Definição do modus 
operandi 

Estratégias de comunicação 
Nivelamento de conhecimentos 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 
 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento do Plano de 
Trabalho e Relatório Parcial 1 

                                    

Processo de Participação Definição de 
estratégias de 
apresentação 

Realização da 1ª Audiência 
Pública 

                                    

Treinamento da Equipe 
Técnica Municipal  

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento de aspectos da 
Análise Temática Integrada,  
Diretrizes e Legislação Básica 

                                    

Plano de 
Trabalho e 
Atividades 
Preliminares 
 

Treinamento da 
Comissão de 
Acompanhamento 

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento da organização, 
funcionamento e competências 
da Comissão  

                                    

Identificação da base de 
dados 
 

Definição de sistema 
de informações  

Modelagem de base de dados 
georreferenciada 

                                    

Levantamento de dados 
 
 

Pesquisa bibliográfica 
e de campo 

Criação e ordenamento de banco 
de dados 

                                    

Análise Temática 
Integrada 

Análise de sistemas 
Geoprocessamento 

Identificação de condicionantes, 
deficiências e potencialidades 
Mapas Temáticos 

                                    

Análise 
Temática 
Integrada 
 

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento da Análise Temática 
Integrada e Relatório Parcial 2 
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 TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (continuação) 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Definição de diretrizes e 
propostas 

Análise de sistemas 
Estratégia prospectiva 

Diretrizes e propostas de curto, 
médio e longo prazo 
 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento da Definição de 
Diretrizes e Relatório Parcial 3 
 

                                    

Processo de Participação Definição de 
estratégias de 
apresentação 

Realização da 2ª Audiência 
Pública 
 

                                    

Definição de 
Diretrizes e 
Proposições 

Treinamento da Equipe 
Técnica Municipal  

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento do processo de 
planejamento, indicadores e 
plano de ação e investimentos 

                                    

Elaboração da Lei do 
Plano Diretor  
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Plano Diretor 

                                    

Elaboração da Lei do 
Perímetro Urbano 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Perímetro Urbano 

                                    

Elaboração da Lei do 
Parcelamento do Solo 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Parcelamento do Solo 

                                    

Elaboração da Lei do Uso 
e Ocupação do Solo 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Uso e Ocupação do Solo 

                                    

Elaboração da Lei do 
Sistema Viário 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Sistema Viário 

                                    

Elaboração da Lei do 
Código de Edificações e 
Obras 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto da Lei do 
Código de Edificações e Obras 

                                    

Elaboração da Lei do 
Código de Posturas 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto da Lei do 
Código de Posturas 

                                    

Legislação 
Básica 

Elaboração de leis 
específicas 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de leis 
específicas 
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TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (continuação) 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adequação da estrutura 
administrativa 
 

Planejamento 
estratégico 

Definição de instrumentos para 
planejamento e gestão municipal 

                                    

Construção de 
indicadores 
 

Planejamento 
estratégico 

Indicadores 
 
 

                                    

Legislação 
Básica (cont.) 

Preparação dos produtos 
finais 
 

Atendimento a normas 
técnicas 

Legislação Básica e Processo de 
Planejamento e Gestão e 
Relatório Parcial 4 

                                    

Indicação de ações e 
projetos 
 

Planejamento 
estratégico 

Cronograma físico-financeiro de 
ações e investimentos 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento do Plano de Ação e 
Investimentos e Relatório Parcial 
5 

                                    

Processo de Participação Estratégias de 
apresentação 
 

Realização da 3ª Audiência 
Pública e Criação do Conselho 
de Desenvolvimento Municipal 

                                    

Treinamento da Equipe 
Técnica 

Exposição dialogada 
Debates 

Criação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal 
Implementação do Plano Diretor  

                                    

Plano de 
Ação e de 
Investimentos 
 

Treinamento da 
Comissão de 
Acompanhamento 

Exposição dialogada 
Debates 

Criação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal 
Implementação do Plano Diretor 
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ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 
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7. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO NATURAL 
 
7.1. LOCALIZAÇÃO FISIOGRÁFICA 
 

O Estado do Paraná faz parte da Região Sul do Brasil e seu território, com uma superfície de 
199.314,85km², está dividido em uma planície litorânea e um altiplano interior, separados entre si pela 
escarpa da Serra do Mar. Esse altiplano faz parte do Planalto Meridional Brasileiro e compõe-se de 
três sub-planaltos, contando-se sucessivamente de leste para oeste: o Primeiro Planalto, também 
conhecido como Planalto de Curitiba; o Segundo Planalto, ou de Ponta Grossa; e o Terceiro Planalto, 
que abriga as regiões nordeste, norte, noroeste, oeste e sudoeste do Estado.  

 
O Município de Rio Azul está localizado no Segundo Planalto Paranaense e pertence à 

Microrregião de Irati, que por sua vez é integrante da Mesorregião Sudeste Paranaense. Rio Azul faz 
parte da Associação dos Municípios do Centro Sul do Paraná – AMCESPAR, igualmente tem sede 
em Irati, congregando ainda os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio 
Martins, Mallet, Prudentópolis, Rebouças e Teixeira Soares. O território municipal, de acordo com a 
Resolução do IBGE nº. 05, de 10 de outubro de 2002, possui uma superfície de 614,30Km², situando-
se na parte centro-sul da Mesorregião, fazendo divisa com os municípios de Irati ao norte; Rebouças 
e São Mateus do Sul a leste; Mallet ao sul; e Cruz Machado e Inácio Martins a oeste. Ver FIGURA 2. 

 
FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO 

 

 
 

 
A Cidade de Rio Azul está situada nas coordenadas 25º43’33” de Latitude Sul e 50º47’20” de 

Longitude Oeste de Greenwich, e seu sítio urbano, ocupando aproximadamente 656 hectares, 
desenvolve-se em torno dos 856,00m de altitude sobre o nível do mar. A sede municipal é cortada 
pela rodovia federal BR-153, também conhecida como Transbrasiliana por atravessar o País de norte 
a sul. Através da mesma se tem acesso à rodovia BR-277, que faz a ligação entre os países do 
Mercosul - via Foz do Iguaçu – e a Capital do Estado e o Porto de Paranaguá.  

 
Ao sul, a BR-153 promove a ligação com o Estado de Santa Catarina e o sul do Brasil, 

passando por União da Vitória. Em função disso, o Município desfruta de boa acessibilidade nas 
malhas rodoviárias regional e nacional, distando a sede municipal por rodovia cerca de 40km de Irati, 
75km de União da Vitória, 186km de Curitiba e 272km do Porto de Paranaguá. Ver FIGURA 3. 
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FIGURA 3 – MALHA RODOFERROVIÁRIA REGIONAL 

 
FONTE: DER. 

 
Em 26 de março de 1918, através da Lei Estadual nº. 1759/18, o Município foi emancipado de 

São João do Triunfo, com o nome de Roxo Ruiz, tendo a instalação oficial ocorrido no dia 14 de julho 
do mesmo ano, data em que se comemora o seu aniversário. Em 1929, através da Lei Estadual n°. 
2.645 de 10/04/1929, o Município passou a chamar-se Rio Azul. Em 1932 sua autonomia foi cassada, 
passando a constar o mesmo como distrito do Município de Mallet. Em 31/01/1934, através do 
Decreto Estadual n°. 193/34, a autonomia do Município foi restabelecida, com a mesma área anterior. 

 
Em 1938, através do Decreto Estadual n°. 7.573 de 20/10/1938, foi anexado ao território 

municipal o Distrito de Soares, então pertencente ao Município de São Mateus do Sul. No entanto, em 
5 de novembro de 1981, através da Lei n°. 7.518/81, o referido Distrito foi extinto e atualmente Rio 
Azul conta apenas com o distrito sede, pertencendo à Comarca de Rebouças. Ver MAPA 1 – 
MUNICÍPIO. 

 
O território municipal comporta ainda os chamados “faxinais”, comunidades tradicionais em 

que se destaca o uso coletivo da terra para a criação de animais, a produção agrícola de base familiar 
e o extrativismo florestal de baixo impacto. A organização do espaço nos faxinais é bastante singular, 
dividida em espaços privados (moradias, quintais, jardins e mangueirões) e de uso coletivo, destinado 
à criação dos animais e à preservação da mata nativa. As áreas dos faxinais são cercadas 
externamente, sendo que junto aos portões de acesso geralmente existem mata-burros para evitar a 
saída dos animais.  

 
Os faxinais no Paraná foram regulamentados pelo Decreto Estadual n°. 3.446/97, sendo 

considerados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, seguindo as mesmas 
diretrizes de utilização das Áreas de Proteção Ambiental – APA e prevendo o repasse do ICMS 
Ecológico para as comunidades. Em 2007, o Governo Estadual promulgou a Lei n°. 15.673/07 que 
reconhece a territorialidade dos faxinais.  

 
Segundo relatório elaborado pelo IAP em 2004, apenas 44 das áreas mapeadas como faxinal 

no Estado podiam ser consideradas “remanescentes”, ou seja, mantinham a organização social típica 
do faxinal e a paisagem de matas de araucária. Outras 56 áreas estavam desativadas, isto é, 
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preservavam apenas a paisagem de florestas nativas, enquanto 52 podiam ser consideradas extintas, 
uma vez que perderam totalmente suas características originais.  

 
Dentre os 44 faxinais remanescentes, 15 situam-se na região de Rio Azul, abrangendo 

também os municípios de Irati, Rebouças, Mallet e Inácio Martins. Desses, porém, apenas 10 
constam oficialmente como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, sendo três em Rio 
Azul: Lajeado dos Mellos, com 287,0ha, Taquari, com 312,2ha, e Água Quente dos Meiras, com 
280,7ha. 
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MAPA 1 – MUNICÍPIO 
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7.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 
 
7.2.1. Geologia 
 

O Município de Rio Azul está localizado no extremo oeste do Segundo Planalto Paranaense, 
junto à Serra da Esperança, que o divide do Terceiro Planalto, e seu substrato rochoso compreende 
desde os derrames basálticos da Formação Serra Geral até as rochas sedimentares da Bacia do 
Paraná. Ver FIGURA 4.  

 
FIGURA 4 – REGIÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 
FONTE: MINEROPAR 

 
Sua formação geológica é diversificada, sendo que a contar de oeste para leste, o Município 

apresenta em seu subsolo rochas das formações Serra Geral, Pirambóia e Botucatu, pertencentes ao 
Grupo São Bento, e das formações Rio do Rasto e Teresina, do Grupo Passa Dois. Já no extremo 
leste do Município encontram-se sedimentos recentes, junto ao leito do Rio Potinga, constituindo-se 
de rochas areno-síltico-argilosas de deposição fluvial, originárias do Quaternário.  

 
A Formação Serra Geral, que cobre grande parte da Bacia Sedimentar do Paraná, ocupando 

53,0% do território paranaense, é composta por camadas de derrames basálticos sucessivos, 
ocorridos no período Jurássico-Triássico, com espessuras variando de 30,0m a 40,0m. Esses 
derrames compõem-se de três partes principais: base, zona central e topo. Na base encontra-se uma 
zona vítrea e vesicular, facilmente alterável, enquanto a porção central é mais espessa, formada por 
basalto maciço recortado por fraturas verticais e/ou horizontais. No topo sobressaem bolhas formadas 
quando da expulsão dos gases vulcânicos, as quais podem ser preenchidas (“amídalas”) ou não 
(“vesículas”), resultando em pedras soltas nas encostas das mesetas, de formato esferoidal.  

 
As rochas da Formação Serra Geral encontradas no Município são do tipo efusivas básicas 

toleíticas, compostas por basaltos maciços e amigdalóides, afaníticos, variando de cinzentos a pretos, 
com intercalação de arenitos finos. De modo geral, as rochas da Formação Serra Geral possuem 
baixa vulnerabilidade ao intemperismo e à erosão, apresentando como principal entrave ao uso e 
ocupação do solo a presença de solos litólicos e de afloramentos de rochas, principalmente em zonas 
de relevo ondulado e montanhoso, com declividades acima de 20,0%.  

 
De acordo com a MINEROPAR, é comum que a erosão e a decomposição seletivas das 

rochas basálticas ressaltem na topografia as unidades de derrames, formando verdadeiras escarpas, 
representadas por áreas com declividades acima de 20,0%, delimitadas por quebras de relevo 
positivas e negativas, aproximadamente coincidentes com os contatos entre os derrames. O padrão 
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de fraturas, juntamente com as zonas vesiculares do topo dos derrames, pode funcionar como canais 
alimentadores de aqüíferos subterrâneos, necessitando medidas de monitoramento da descarga de 
efluentes químicos, industriais e domésticos para evitar a contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas neste compartimento. 

 
As rochas sedimentares, por sua vez, ocupam cerca de 25% do território paranaense, porção 

esta que compreende uma faixa com largura média de 130km que corta o Estado de norte a sul, 
sendo formada pelos grupos Passa Dois, Guatá, Itararé e Paraná. Tal compartimento geológico-
geotécnico corresponde à principal produção de insumos energéticos do Estado – carvão e xisto – 
além de apresentar expressiva reserva de urânio e de calcário e grandes explorações de argila e 
areia para construção civil.  

 
Predominam nessa região geológica arenitos, siltitos e folhelhos com índices médios a altos 

de vulnerabilidade ao intemperismo e à erosão, requerendo cuidados específicos para uso e 
ocupação do solo, conforme recomendações da MINEROPAR, a saber: 

- implantação de sistemas distintos de escoamento de águas pluviais e servidas, integrados 
aos sistemas a jusante; 

- adoção de sistema eficiente de coleta, deposição e manejo de lixo; 
- implantação de tubulações em todas as linhas de drenagem ou concentração de fluxo com 

declividade superior a 2,5%, através de sistema de dissipação de energia nos pontos de 
lançamento; 

- orientação da ocupação urbana, através da implantação de lotes com sua maior dimensão 
paralela às curvas de nível nas encostas com declividade superior a 25%; 

- orientação da ocupação urbana, através da implantação de lotes com sua maior dimensão 
ortogonal à linha de enchente nos fundos de vale; 

- limitação da ocupação urbana através de exigências quanto à drenagem e à terraplenagem 
prévia, estimulando a preservação permanente de fundos de vale; 

- exigência de planejamento prévio de projetos de exploração e recuperação para atividades 
de extração mineral. Ver MAPA 2 – GEOLOGIA DA MESORREGIÃO. 
 
Em Rio Azul, as rochas pertencentes à Formação Serra Geral ocupam uma pequena porção 

no extremo noroeste do território municipal. Devido à distância em relação à faixa preferencial de 
ocorrência dessa formação, existem poucos diques de diabásio no território municipal, os quais 
afloram dentre as camadas de rochas sedimentares. De acordo com estudos da MINEROPAR, entre 
as localidades de Santa Cruz e Martins, na porção leste do Município, existem duas soleiras de 
diabásio de grande extensão, com espessura em torno de 40 m. A base da primeira aflora na cota de 
800 m, encaixada nos siltitos e argilitos da Formação Teresina, enquanto a segunda recorta os siltitos 
e arenitos da Formação Rio do Rasto, Membro Serrinha, com a base aflorando na cota dos 900 m.  

 
Quanto à Formação Pirambóia, esta consiste de arenitos finos a médios, esbranquiçados, 

intercalados por siltitos avermelhados, correspondendo a depósitos aluviais. Já as rochas da 
Formação Botucatu são constituídas de arenitos avermelhados, de granulação fina a média, 
quartzosos e friáveis, cujas características sedimentares apontam uma deposição eólica em ambiente 
desértico. Sob essas rochas encontra-se o chamado “Aqüífero Botucatu ou Guarani”, cuja 
disponibilidade de água subterrânea está relacionada à porosidade e permeabilidade dos arenitos. 
Em Rio Azul, as rochas da Formação Pirambóia-Botucatu afloram sob os basaltos, nos sopés da 
Serra da Esperança, e na forma de um morro testemunho isolado, na localidade de Marumbi dos 
Ribeiros.  

 
A Formação Rio do Rasto ocupa uma grande área do Município e compreende duas sub-

formações: Membro Serrinha, formada por siltitos e arenitos esverdeados, muito finos, micríticos e 
calcarenitos, localizados ao sul; e Membro Morro Pelado, constituída por siltitos e argilitos 
avermelhados, intercalados com arenitos finos, situados na porção oeste do território. A Formação 
Rio do Rasto demarca o início da transição entre o ambiente marinho raso de planícies de marés – 
Membro Serrinha – e os depósitos continentais fluviais e de planície deltaica – Membro Morro Pelado. 
Sua espessura é de cerca de 400 m, sendo que dentre os fósseis encontrados nesta unidade 
predominam anfíbios, pelecípodos, conchostráceos e palinomorfos.  

 
De acordo com estudos da MINEROPAR, na região de Rio Azul aflora a porção inferior da 

Formação Rio do Rasto, mais rica em argila e silte e pobre em areia, característica que torna difícil 
distingui-la da Formação Teresina, fazendo parecer que o território municipal é constituído de uma 
única formação sedimentar.  
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A Formação Teresina, por sua vez, ocupa a parte norte e nordeste do território municipal e 
consiste da fina intercalação de argilitos e folhelhos cinza escuros com siltitos e arenitos muito finos, 
cinza-claros. No terço superior, intercalam-se calcários oolíticos, estromatolíticos e silicificados, além 
de leitos de coquina que podem atingir até 1 m de espessura. A laminação típica da formação é 
geralmente ondulada e cruzada, com fendas de ressecamento preenchidas com arenito fino, feições 
estas que indicam um ambiente de deposição marinho raso, sob influência de marés. 

 
Sua espessura é de aproximadamente 300 m nos afloramentos, sendo que nestes as rochas 

mais laminadas decompõem-se formando pequenas placas ligeiramente nodulares nas camadas 
mais siltosas ou blocos arredondados nas zonas mais maciças e ricas em argila. Nas zonas de 
contato com as soleiras de diabásio, estas rochas podem se mostrar endurecidas, por efeito térmico 
do magma, tornando-as aptas à extração e uso na construção civil, para a produção de 
paralelepípedos, petit-pavés, lajes de calçamento, fundações e revestimento. Ver MAPA 3 – 
GEOLOGIA DO MUNICÍPIO. 
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MAPA 2 – GEOLOGIA DA MESORREGIÃO  
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 MAPA 3 – GEOLOGIA DO MUNICÍPIO 
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7.2.2. Solos 
 

Com relação aos solos encontrados em Rio Azul, estes representam a interação entre o clima 
mesotérmico úmido subtropical e as rochas do seu substrato, com predominância dos argissolos e 
nitossolos na metade sudeste do Município e de cambissolos e neossolos na porção noroeste. Ver 
MAPA 4 – SOLOS DO MUNICÍPIO. 

 
Os argissolos ocorrem na região centro sul e sudeste do território municipal, e também no 

extremo norte, sendo em geral ácidos e pouco férteis, o que implica na necessidade de correção e 
manejo adequado. Nas áreas de relevo suave, os argissolos são aptos à mecanização e apresentam 
melhores condições de conservação, enquanto nos terrenos ondulados há maiores obstáculos à 
mecanização e conservação, com tendência moderada a alta ao desencadeamento de processos 
erosivos. As atividades produtivas mais indicadas para esses solos referem-se a culturas perenes, 
pastagens e reflorestamentos nas áreas menos acidentadas, devendo ser preservada a vegetação 
natural nos vales e encostas de inclinação mais pronunciada. 

 
Os nitossolos, encontrados no nordeste do Município, também apresentam textura argilosa, 

sendo aptos à mecanização e de fácil manejo, embora necessitem de corretivos. Devido à porosidade 
e permeabilidade, apresentam fácil desagregação mecânica, estando sujeitos à erosão nas 
superfícies com declividades superiores a 10,0% desprovidas de cobertura vegetal, enquanto 
naquelas com mais de 20,0%, podem sofrer rastejo e escorregamento.  

 
Quanto aos cambissolos, estes se situam na porção centro-ocidental do Município, 

apresentando textura argilosa, pouca profundidade, alta acidez e baixa fertilidade natural. Já os 
neossolos litólicos, que ocupam boa parte da porção oeste do território municipal, em terrenos 
fortemente ondulados a montanhosos, têm textura argilosa e baixa fertilidade, sendo inaptos à 
mecanização e de difícil conservação. De modo geral, os solos litólicos são rasos, com até um metro 
de profundidade, apresentando grande quantidade de cascalho e matacões. São aptos à ocupação 
urbana desde que com critérios técnicos adequados, já que a pouca profundidade desfavorece a 
instalação de infra-estrutura subterrânea.  

 
No extremo sudeste há uma pequena mancha de latossolos, os quais possuem textura 

argilosa, alta porosidade e alta permeabilidade. Apresentam aptidão à mecanização e boas condições 
de conservação, embora necessitem de corretivos devido à baixa fertilidade. Por fim, ao longo de 
toda a várzea do Rio Potinga, que perfaz a divisa leste e nordeste do município, encontram-se 
gleissolos, que se caracterizam por apresentarem permanente saturação de água. 

 
No que diz respeito às características de vulnerabilidade dos solos, a maior parte do território 

municipal de Rio Azul repousa sobre rochas com alta suscetibilidade à erosão, com índices de 
vulnerabilidade de respectivamente 2,4 nas formações Pirambóia e Botucatu e 2,7 nas áreas da 
Formação Rio do Rasto e 2,8 na Formação Teresina, valores muito próximos ao máximo (3,0). Já na 
pequena porção de área correspondente aos derrames basálticos da Formação Serra Geral o índice 
de vulnerabilidade é menor, de 1,5. Ver MAPA 5 – VULNERABILIDADE À DENUDAÇÃO DA 
MESORREGIÃO.   
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MAPA 4 – SOLOS DO MUNICÍPIO 
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MAPA 5 – VULNERABILIDADE À DENUDAÇÃO DA MESORREGIÃO  
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7.2.3. Geomorfologia 
  

O Município de Rio Azul, com altitude média de 856 m acima do nível do mar, é caracterizado 
por um relevo levemente ondulado, delimitado no extremo noroeste pela escarpa da Serra da 
Esperança, cujas altitudes máximas chegam a 1.245 m no Faxinal dos Moura e a 1.168 m no 
Marumbi do Elias. Já o ponto mais baixo do território encontra-se junto à barra do Rio Braço do 
Potinga, no extremo sudeste do Município, com cotas em torno de 760 m.  
 

A Cidade de Rio Azul está situada na porção central do Município, a aproximadamente 
856,00m s.n.m., localizada às margens do Rio Faxinal. Este divide o Município em duas porções 
aproximadamente iguais em extensão, porém fisiograficamente contrastantes. Enquanto a 
proximidade da Serra da Esperança confere à metade noroeste do território municipal um relevo mais 
acidentado, a porção sudeste apresenta declives progressivamente suaves em direção à várzea do 
Rio Potinga.  

 
A sede municipal, cujo quadro urbano se instalou ao longo dos trilhos da Estrada de Ferro 

São Paulo-Rio Grande, em torno da antiga estação ferroviária, estende-se ao longo da vertente 
direita do Rio Faxinal. A maior parte da Cidade assenta-se sobre áreas de relevo plano a suave 
ondulado, entrecortadas por vários afluentes do Rio Faxinal, cujas margens em grande parte, foram 
ocupadas indevidamente. As áreas de maior declividade encontram-se a leste, enquanto nos 
quadrantes norte, oeste e sul, lindeiros à calha do Rio Faxinal, os terrenos são mais planos. Ver 
FIGURA 5, FIGURA 6, FIGURA 7 e FIGURA 8. 

 
 

FIGURA 5 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR NORTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 14/06/2007. 
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FIGURA 6 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR LESTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 20/08/2007. 

 
 

FIGURA 7 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR SUL 

 
FONTE: INTERACTO, em 23/10/2008. 
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FIGURA 8 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR OESTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 23/10/2008. 

 
 
7.2.4. Clima 
 

Segundo a classificação climática de Wladimir KÖPPEN, a Mesorregião do Sudeste 
Paranaense, onde se situa Rio Azul, possui clima tipo Cfb - que se caracteriza por ser sub-tropical, 
mesotérmico úmido e sem estação seca definida. Os verões são frescos, com maior propensão à 
ocorrência de chuvas, ao passo que os invernos são frios, com geadas severas freqüentes, sem 
estação seca. Ver FIGURA 9. 

 
FIGURA 9 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO KÖPPEN 

 
FONTE: IAPAR. 
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De acordo com dados da estação experimental do IAPAR para o período 1963-2007, a 
temperatura média anual na região de Rio Azul é de 17,5°C, sendo a média máxima anual de 23,9°C 
e a média mínima anual de 12,9°C. As maiores temperaturas costumam ocorrer no mês de janeiro, 
que apresenta média máxima de 27,5°C no período, sendo a máxima absoluta registrada nesse de 
35,6°C, em janeiro de 2006. As menores temperaturas ocorrem em julho, que apresenta média 
mínima de 8,3°C, sendo a mínima absoluta de -5,7°C, em julho de 1975. Ver FIGURA 10. 
 
 As precipitações pluviométricas na região são bem distribuídas ao longo do ano, sendo a 
precipitação pluviométrica anual da ordem de 1.582mm. Janeiro é o mês mais chuvoso, com 
180,1mm e média de 16 dias de chuva, enquanto agosto é o mês mais seco, com 78,8mm e média 
de 8 dias de chuva. A umidade relativa do ar média na região de Rio Azul é de 80,3%, sendo maior 
nos meses de março, maio e junho, com uma média de 83%, e menor nos meses de agosto e 
novembro, com uma média de 77%. Ver FIGURA 11 e FIGURA 12. 
 

Dados do mesmo período indicam que os índices de evaporação na região são maiores em 
novembro, atingindo 74,5mm, e menores em junho, quando chegam a 44,4mm. Já a insolação é 
maior em novembro, com uma média de 179,7 horas de sol, e menor em setembro, com uma média 
de 146,0 horas.  

 
FIGURA 10 – TEMPERATURA MÉDIA ANUAL  

 
FONTE: IAPAR. 
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FIGURA 11 – PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL 

 
FONTE: IAPAR. 

 
 

FIGURA 12 – UMIDADE RELATIVA ANUAL 

 
FONTE: IAPAR. 
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7.2.5. Hidrografia 
 

O território paranaense compreende duas grandes bacias hidrográficas, quais sejam a do 
Oceano Atlântico e a do Rio Paraná. Esta última faz parte do sistema do Rio da Prata e tem como 
maiores tributários no Estado os rios Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu, que são afluentes 
pela sua margem esquerda. Os rios Tibagi, Ivaí e Iguaçu nascem no Segundo Planalto Paranaense e 
seguindo em sentidos que vão desde sul-norte, como o Rio Tibagi, até leste-oeste, como o Iguaçu, 
transpõem a Escarpa da Serra Geral e percorrem o Terceiro Planalto Paranaense, desaguando no 
Rio Paranapanema, ou diretamente no Rio Paraná.  

 
O Município de Rio Azul está inserido totalmente na área de abrangência da bacia do Rio 

Iguaçu, contendo numerosos cursos d’água que compõem uma rede de drenagem fortemente 
integrada. Os rios que cortam o território municipal têm vergência predominante para nordeste, sendo 
suas cabeceiras situadas no sopé da Serra da Esperança, correndo em direção ao Rio Potinga, 
afluente direto do Rio Iguaçu pela margem direita. Este nasce no Município vizinho de Irati e é o 
principal curso d’água de Rio Azul, sendo seus principais afluentes em território municipal os rios 
Braço do Potinga, Vila Nova, Azul, das Pedras, Água Quente e Cachoeira. Ver MAPA 6 – 
HIDROGRAFIA MUNICIPAL. 

 
A classificação dos tributários do Rio Potinga, de jusante para montante, segue o esquema a 

seguir: 
 
Rio Braço do Potinga Arroio do Salto 
Rio da Vila Nova 
Arroio do Cortiço 
Rio Azul   Córrego Invernada 
   Arroio dos Martins 
   Rio Palmeirinha 
Córrego do Lajeado 
Rio das Pedras   Rio Cachoeira Córrego Passo da Carlota 
      Rio Faxinal   Arroio Monjolo 
          Arroio Curtume 
      Rio Vinagre 
      Arroio Fundão 
      Rio dos Elias 
      Arroio dos Carneiros 
      Arroio do Liberto 
      Arroio Pinhalzinho 
Rio Água Quente  Rio São Paulino Rio Pousinho   Arroio dos Limas 
      Rio São Miguel 
   Rio Taquari Arroio dos Laras 
      Arroio dos Boles 
      Arroio dos Ribeiros 
      Rio Cachoeira   
 
 Na sede municipal, o principal curso d´água é o Rio Faxinal, que corre em direção SW-NE, 
delimitando a ocupação urbana em sua margem direita. Seus afluentes dentro do quadro urbano, 
dentre os quais sobressaem os arroios Monjolo e do Curtume, rumam no sentido NNW. A maioria 
deles têm suas margens desmatadas e ocupadas indevidamente, configurando grave situação 
ambiental, ao contrário do Rio Faxinal, que ainda apresenta alguns trechos cujas margens se 
encontram preservadas. Ver MAPA 7 – HIDROGRAFIA URBANA. 
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MAPA 6 – HIDROGRAFIA MUNICIPAL 
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MAPA 7 – HIDROGRAFIA URBANA 
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7.2.6. Vegetação 
 
 A vegetação é reflexo da interação de um conjunto de fatores naturais, dentre os quais 
notadamente a latitude, a altitude, o clima e a formação pedológica. A Mesorregião  
Sudeste Paranaense encontra-se em zona de clima sub-tropical, situada na região fitogeográfica da 
chamada Floresta Ombrófila Mista. Esta, também chamada Floresta de Araucária, estende-se pelos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, correspondendo a áreas de altitude em 
torno de 600m s.n.m. No Paraná, essa formação se estende do Primeiro Planalto, desde o sopé da 
Serra do Mar, até o Terceiro Planalto, na região de Laranjeiras do Sul, ocupando toda a porção 
centro-sul do Estado. Ver FIGURA 13.  
 

FIGURA 13 – CLASSIFICAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL ORIGINAL NO PARANÁ 
 

 
 

A Floresta de Araucária ou Floresta Ombrófila Mista apresenta em sua composição florísticas 
espécies de lauráceas tais como a imbuia (Ocotea porosa), o sassafrás (Ocotea odorifera) e a canela-
lageana (Ocotea pulchella). Merecem destaque também a erva-mate (Ilex paraguariensis) e a caúna 
(Ilex theezans), entre outras aqüifoliáceas. Diversas espécies de leguminosas (jacarandá, caviúna e 
monjoleiro) e mirtáceas (sete-capotes, guabiroba, pitanga) também são encontradas, além de 
coníferas (pinheiro-bravo), rutáceas (pau-marfim), euforbiáceas (tapexingüí) e solanáceas (fumo 
bravo), dentre outras espécies. 

 
É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade animal, contando com muitas 

espécies ameaçadas de extinção, algumas endêmicas. Dentre os mamíferos constam a onça-pintada, 
a jaguatirica, o mono-carvoeiro, o macaco-prego, o guariba, o mico-leão-dourado, a preguiça-de-
coleira, o caxinguelê, o tamanduá e várias espécies de sagüis. Entre as aves destacam-se o jacu, o 
macuco, a jacutinga, a araponga e o sanhaço, além de beija-flores, tucanos, saíras e gaturamos, 
enquanto entre os répteis se contam lagartos, jibóias, jararacas e corais verdadeiras. 

 
Em 2002, de acordo com o IAP, a Mesorregião Sudeste Paranaense apresentava pouco mais 

de 312 mil hectares de cobertura florestal e de 60 mil hectares de reflorestamento, equivalentes 
respectivamente a 18,4% e 3,5% do território mesorregional. A cobertura florestal deste último 
correspondia a 12,2% da cobertura estadual, que em 2002 era de aproximadamente 2,5 milhões de 
hectares, enquanto a área reflorestada da Mesorregião equivalia a 11,6% dos reflorestamentos do 
Estado, que naquele ano somavam 518 mil hectares. Ver TABELA 2 e FIGURA 14. 
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TABELA 2 – ÁREA TOTAL, COBERTURA FLORESTAL E REFLORESTAMENTO POR 
MESORREGIÃO E ESTADO DO PARANÁ. 2002 
ÁREA COBERTURA FLORESTAL REFLORESTAMENTO MESORREGIÃO 

TOTAL  
(ha) 

% ÁREA 
ESTADO 

ÁREA (ha) % ÁREA 
TERRIT. 

% COB. FLOR. 
ESTADO 

ÁREA (ha) % ÁREA 
TERRIT. 

% REFL. 
ESTADO 

CENTRO-OCIDENTAL 1.191.894 5,97 63.444 5,32 2,50 6.967 0,58 1,34 
CENTRO-ORIENTAL 2.178.254 10,91 264.539 12,14 10,40 238.171 10,90 45,98 
CENTRO-SUL 2.638.105 13,21 390.137 14,79 15,35 32.072 1,21 6,20 
METROPOLITANA 2.301.512 11,52 859.299 37,33 33,80 128.605 5,58 2,83 
NOROESTE 2.481.602 12,43 101.876 4,10 4,00 4.593 0,18 0,88 
NORTE PIONEIRO 1.572.706 7,87 82.793 5,26 3,26 12.689 0,80 2,45 
NORTE-CENTRAL 2.453.217 12,28 134.399 5,47 5,29 12.976 0,52 2,50 
OESTE 2.290.856 11,47 264.421 11,54 10,40 14.506 0,63 2,80 
SUDESTE 1.700.649 8,51 312.056 18,35 12,27 60.059 3,53 11,60 
SUDOESTE 1.163.843 5,83 68.973 5,92 2,71 7.286 0,62 1,40 
PARANÁ 19.972.637 100,00 2.541.935 12,72 100,00 517.925,00 2,59 100,00 
FONTE: SEMA 
 

 
FIGURA 14 – REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA NO PARANÁ. 2002 

 
 

 
Quanto ao Município de Rio Azul, este apresentava em 2003 cerca de 13.359,2 hectares de 

cobertura florestal e 452,3 hectares de reflorestamento, equivalentes respectivamente a 21,3% e 
0,7% do território municipal. No entanto, a cobertura florestal do Município correspondia a apenas 
4,3% da cobertura da Mesorregião, enquanto sua área reflorestada equivalia a 0,8% dos 
reflorestamentos da região. 

 
Embora o território municipal apresente uma razoável proporção de cobertura florestal, essa 

se concentra na área de abrangência da APA Estadual da Serra da Esperança, criada através do 
Decreto Estadual n°. 9.905, de 27 de janeiro de 1992. A Serra divide o segundo e o terceiro planaltos 
do Paraná, perfazendo o limite entre os municípios de Inácio Martins e Rio Azul, no extremo noroeste 
deste último. Também são remanescentes de mata nativa os faxinais, os quais, conforme comentado 
anteriormente, foram regulamentados no Paraná pelo Decreto Estadual n°. 3.446/97, sendo 
considerados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, com as mesmas diretrizes 
de utilização das Áreas de Proteção Ambiental – APA. 

 
Estudo elaborado pelo IAP em 2004 verificou uma crescente desagregação das comunidades 

faxinalenses, devido ao incremento da agricultura convencional, principalmente da produção do fumo 
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e carvão, e das atividades de reflorestamento, com o conseqüente desmatamento e contaminação do 
meio ambiente. Além disso, nota-se a ausência de políticas públicas direcionadas aos faxinais, 
visando sua sustentabilidade econômica e seu fortalecimento organizacional, o que tem motivado a 
implementação de ações nesse sentido por parte do Governo.  

 
Em Rio Azul, estão cadastrados como ARESUR, recebendo regularmente o ICMS Ecológico, 

os faxinais Lajeado dos Mellos, Taquari e Água Quente dos Meiras. A Prefeitura Municipal recebe o 
repasse correspondente do Governo Estadual, aplicando os recursos diretamente nessas três 
comunidades. Já no caso do ICMS Ecológico referente à APA da Serra da Esperança, o valor 
repassado pelo Estado fica para o Município. 

 
Quanto às áreas urbana e periurbana de Rio Azul, nota-se a existência de alguns 

remanescentes de mata nativa ao longo de alguns trechos do Rio Faxinal, principalmente em sua 
margem esquerda, sendo que no espaço rural periférico ao quadro urbano há uma ocorrência mais 
significativa de reservas nativas e reflorestamentos. Tendo em vista que o Rio Faxinal é manancial de 
abastecimento da sede municipal, iniciou-se recentemente um trabalho de recuperação e 
preservação da mata ciliar em sua bacia, o que deveria ser estendido a outros rios do Município. 

 
Já com relação à arborização nos logradouros públicos, esta é praticamente inexistente, tanto 

nas vias dos loteamentos mais recentes quanto na área central, justamente onde se verifica a maior 
concentração de pedestres e nas quais seria mais necessária a proteção contra o sol proporcionada 
pelas árvores. Tal insuficiência constitui uma carência considerável em termos da qualidade do 
espaço urbano, demandando a execução urgente de um projeto de arborização por parte do Poder 
Público Municipal, no sentido de empreender o plantio de árvores nos passeios laterais das ruas e 
praças da Cidade. Ver FIGURA 15 e MAPA 8 – ARBORIZAÇÃO PÚBLICA. 

 
FIGURA 15 – AV. MANOEL RIBAS, DESPROVIDA DE ARBORIZAÇÃO 

 
FONTE: INTERACTO em 20/08/2007. 
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MAPA 8 – ARBORIZAÇÃO PÚBLICA 
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8. SISTEMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS 
 
8.1. ASPECTOS REGIONAIS 
 

Rio Azul está inserido na Mesorregião Geográfica 09 do Sudeste Paranaense, que abrange 
um total de 21 municípios, dentre os quais se sobressaem Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e 
União da Vitória, cada um constituindo-se em pólo de uma microrregião, conforme classificação do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a saber: 

- Microrregião 31 de Prudentópolis, composta pelos municípios de Fernandes Pinheiro, 
Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Prudentópolis e Teixeira Soares;  

- Microrregião 32 de Irati, composta pelos municípios de Irati, Mallet, Rebouças e Rio Azul; 
- Microrregião 33 de União da Vitória, composta pelos municípios de Bituruna, Cruz Machado, 

General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e União da Vitória; 
- Microrregião 34 de São Mateus do Sul, composta pelos municípios de Antônio Olinto, São 

João do Triunfo e São Mateus do Sul. Ver FIGURA 16. 
 

FIGURA 16 – MICRORREGIÕES DA MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE. 2000 
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Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, a Mesorregião Sudeste 
Paranaense ocupa uma área de 16.977km² e abriga um dos menores contingentes populacionais do 
Paraná, resultando em uma densidade demográfica média de 21,3hab/km² em 1996. É composta por 
21 municípios, na maioria de pequenas dimensões e predominantemente rurais, destacando-se 
apenas o de Irati como de transição de rural para urbano. O índice de urbanização, de 49,4% em 
1996, era o mais baixo das mesorregiões do Estado, sendo que somente 6 de seus municípios 
possuíam mais de 50,0% de população vivendo em meio urbano naquele ano.  

 
No conjunto dos municípios com população majoritariamente urbana, sobressaíam União da 

Vitória, principal centro da Mesorregião, com um nível de centralidade de médio para forte, e Irati, 
com nível de centralidade médio, cujo papel de subcentro regional é beneficiado pela distância 
geográfica relativamente grande que o separa de centros mais fortes como Guarapuava, Ponta 
Grossa e União da Vitória, o que faz o Município dominar o seu espaço circundante praticamente sem 
concorrência. Em 2000, segundo dados do IBGE, o índice de urbanização da Mesorregião subiu para 
53,6%, mas mesmo assim continuou sendo o menor dentre as mesorregiões do Estado. 

  
A Mesorregião Sudeste Paranaense caracteriza-se por uma grande estabilidade quanto ao 

seu contingente demográfico, não apresentando nem absorção nem esvaziamento, mas sim uma 
lenta redução no ritmo de crescimento, a qual está relacionada à retração da população rural, fruto do 
frágil processo de sustentação de sua economia agrária. As taxas anuais de crescimento demográfico 
da população total foram de 1,2% nos anos 70; 1,3% nos 80; e de 0,7% entre 1991 e 1996 e, 
enquanto a partir do início da década de 90 a população rural começou a diminuir, a urbana nesse 
período passou a crescer com maior intensidade, pela absorção da migração rural da própria região. 

 
O Sudeste Paranaense tem as maiores áreas de florestas naturais do Paraná, com grandes 

reservas de araucária e de erva-mate, tendo a exploração de ambas se constituído historicamente na 
base econômica da região. É uma das regiões mais tradicionais do Estado, tendo sido colonizada por 
migrantes eslavos (poloneses, ucranianos e russos) que, sob o regime de pequenas propriedades 
desde o tempo da colonização, vêm desenvolvendo uma agricultura alimentar em meio a grandes 
dificuldades, em função das características impróprias de suas terras para a agricultura.     

 
Dentre as 10 mesorregiões do Paraná a Sudeste vem mantendo uma das menores 

participações no valor adicionado total do Estado (2,74% em 1996), com as menores participações no 
valor adicionado do setor agropecuário (4,19%); comercial (1,59%); e de serviços (1,30%), enquanto 
no industrial detinha 3,00% de participação, colocando-se como a mesorregião de posição mais alta 
entre as cinco últimas. Apesar disso, respondia em 1996 por 17,6% da produção estadual de 
alimentos, com base na produção de feijão, arroz e batata, destacando-se na produção do feijão os 
municípios de Irati e Prudentópolis. Com atuação restrita à comercialização do feijão e do milho 
sobressaem três pequenas cooperativas: a Cooperativa Agrícola Mista de Prudentópolis - CAMP; a 
Cooperativa Agrícola de Bituruna - COABIL; e a Cooperativa Agrícola Irati - COOPERATI, enquanto 
na comercialização da produção leiteira atua a Cooperativa Produtora de Leite de Irati - LACTISUL.   

 
Ao lado da produção alimentar, o fumo constitui uma cultura importante na região, 

representando 57,2% da área colhida no Paraná entre 1992 e 1994, a qual, embora desenvolvida em 
praticamente todos os seus municípios, ocorre mais intensamente em Rio Azul, Imbituva, Ipiranga, 
São João do Triunfo e Prudentópolis. Como particularidade da região e de significativa importância na 
complementação da renda agrícola, a extração da erva-mate se dá na forma de faxinais, onde é feita 
a conservação conjunta e o uso comum de áreas de matas nativas, as quais também são usadas 
para pastagem.     

 
A atividade industrial associada ao extrativismo florestal respondia em 1996 por 13,6% do 

valor adicionado da indústria da madeira no Estado, integrando a mesorregião às áreas madeireiras 
mais importantes do Paraná. Cinco de seus municípios tinham expressiva participação no valor 
adicionado do gênero, sendo eles: União da Vitória, com 4,9%; Bituruna (1,6%); Imbituva (1,5%); 
General Carneiro (1,5%) e Irati, com 1,4%.  

 
A grande disponibilidade de matéria-prima, contudo, inibiu o desenvolvimento tecnológico da 

indústria madeireira, sobretudo frente à pressão da legislação ambiental, o que fez a região passar a 
sofrer desvantagens comparativas a outras regiões em anos recentes. Todavia, a região ainda 
ostenta uma posição proeminente no setor no âmbito estadual, com o maior número de madeireiras 
concentradas em União da Vitória, Irati, Prudentópolis e General Carneiro. Conquanto predominem os 
desdobramentos e os beneficiamentos iniciais, começam a se destacar os processamentos de maior 
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agregação de valor, como a fabricação de placas, compensados e outros, mas não o gênero do 
mobiliário, que ainda é incipiente na região. 

 
A atividade papeleira, que em 1996 representava 6,0% do valor adicionado do gênero no 

Estado, era composta por pequenas unidades de produção de pasta mecânica e outros artefatos, 
estando as principais unidades instaladas em União da Vitória, Irati, Rio Azul e Prudentópolis. As 
perspectivas para tal atividade na região repousam nos reflorestamentos com pinus, que permitiriam 
a produção de madeira de boa qualidade tanto para a indústria madeireira, como para a de papel.     

 
O atraso tecnológico no gênero industrial madeireiro tem como compensação um mercado de 

trabalho bastante favorável, como atesta o fato de que embora em 1996 tivesse a metade do valor 
adicionado da indústria da Mesorregião Centro-sul, a Mesorregião Sudeste ofertava uma quantidade 
maior de postos de trabalho que esta na indústria naquele ano. A atividade madeireira da região tinha 
o segundo maior mercado de trabalho no gênero no Estado, sendo que 4 outros gêneros também 
apresentavam uma absorção expressiva de mão-de-obra, quais sejam os de papel-papelão; 
alimentos; minerais-não-metálicos; e têxtil.  

 
A estrutura ocupacional na região demonstra predomínio da absorção pelo setor primário, 

tendo o emprego urbano na atividade industrial peso relativamente grande também em mais da 
metade dos seus municípios. O emprego no setor terciário, por sua vez, é pouco expressivo, 
representado nos pequenos municípios quase que exclusivamente pela administração pública 
municipal, sendo que apenas em União da Vitória e Irati o mesmo é mais forte e diversificado. 

 
Segundo dados do IPARDES, no ano 2000 a Mesorregião Sudeste Paranaense participava 

com 2,3% do valor adicionado total do Estado, figurando em 9º. lugar entre as 10 mesorregiões do 
Paraná. No setor primário, a região também ocupava a 9ª. posição, com 4,4% do valor adicionado 
estadual, à frente apenas da Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense; no setor industrial aparecia 
em 6º. lugar, com 2,5% de participação; no setor comercial ocupava a última posição, com 1,3% de 
participação, enquanto nos serviços estava em penúltimo lugar, com 0,6% do valor adicionado 
setorial do Estado. Ver TABELA 3. 

 
TABELA 3 – PARTICIPAÇÃO DAS MESORREGIÕES NO VALOR ADICIONADO FISCAL TOTAL E 

SETORIAL DO PARANÁ. 2000 
VALOR ADICIONADO FISCAL 2000/TOTAL SETORIAL DO ESTADO (%) 

MESORREGIÃO 
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL 

METROPOLITANA DE CURITIBA 3,74 52,73 50,41 68,39 45,86 
NORTE-CENTRAL PARANAENSE 15,79 10,95 18,67 16,47 14,32 
OESTE PARANAENSE 24,41 13,78 10,64 4,28 13,84 
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 10,21 8,96 5,09 2,43 7,61 
CENTRO-SUL PARANAENSE 7,92 3,62 2,94 1,47 3,91 
NOROESTE PARANAENSE 9,69 2,30 3,27 2,47 3,65 
SUDOESTE PARANAENSE 9,01 2,44 2,94 1,66 3,48 
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 6,63 1,93 2,80 1,36 2,84 
SUDESTE PARANAENSE 4,37 2,55 1,33 0,63 2,33 
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 8,24 0,74 1,90 0,84 2,16 
PARANÁ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
FONTE: IPARDES. 
 

Dada a predominância de atividades rurais tradicionais, a região possuía em 1996 a menor 
renda familiar média per capita no Estado, com a maior proporção de chefes de domicílio com 
rendimento até 2 salários mínimos (65,7%). Em virtude da sua colonização de origem européia, a 
importância dada à escolarização reflete-se em uma média de anos de estudos relativamente elevada 
- 4,3 anos - e na maior proporção de adultos alfabetizados do interior do Estado (85,7%). As 
condições de saneamento básico, porém, demonstram precariedade, com apenas 76,6% dos 
domicílios abastecidos por água; 57,4% servidos por esgotos e 71,8% atendidos pela coleta de lixo. 

     
O Sudeste Paranaense, com fraca urbanização, possui uma economia frágil, baseada em 

atividades pouco competitivas, a qual começa a dar sinais de esgotamento, induzindo a um lento 
movimento migratório rural em direção às suas áreas urbanas e à região metropolitana de Curitiba. A 
Mesorregião caracteriza-se pela inexistência de centros de destaque na rede urbana paranaense, 
sobressaindo-se apenas União da Vitória, devido à conurbação estabelecida com a cidade 
catarinense de Porto União, enquanto os seus demais municípios destacam-se pelo elevado 
crescimento da população urbana, em um comportamento de retenção provisória do esvaziamento 
rural, como Prudentópolis, Irati, Cruz Machado e Paula Freitas. 
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Segundo dados do IPEA, o atual grau de urbanização da Mesorregião Sudeste Paranaense 
resulta de um processo gradativo ocorrido a partir de 1970, Essa retração homogênea da população 
rural, somada à sua participação minoritária na população total a desqualifica como elemento de 
comparação entre os diversos subespaços da Região, motivo pelo qual utilizou-se a população dos 
seus centros urbanos para essa finalidade. Para se efetuar tal comparação, tomou-se por base a 
população das 21 cidades que compõem a Mesorregião, montando-se um quadro com a relação 
dessas localidades segundo a ordem decrescente de suas populações em 1991 e 2000. Comparando 
essas populações, percebe-se que apesar do aumento do contingente demográfico urbano na 
Mesorregião (média de 31,2% no período), a grande maioria das cidades manteve as respectivas 
posições ao longo da década, demonstrando uma relativa estabilidade da rede urbana regional 

 
Os cinco maiores centros urbanos da Mesorregião - União da Vitória, Irati, São Mateus do 

Sul, Prudentópolis e Imbituva - que potencialmente apresentam maior capacidade de atrair migrantes, 
mantiveram suas posições no ranking no período considerado. Entretanto, nos dois primeiros a taxa 
de crescimento da população urbana, de 13,4% em União da Vitória e de 25,7% em Irati, foi menor 
do que a média mesorregional. Já nos outros três centros urbanos a taxa foi superior, sendo de 
32,7% em São Mateus do Sul, de 60,4% em Prudentópolis e de 87,7% em Imbituva - esta última a 
maior da Mesorregião. Dentre as cidades de menor porte, poucas ostentaram taxas superiores à 
média regional, tendo as demais cidades apresentado taxas bastante modestas ou até mesmo 
negativas, como Antônio Olinto (-1,0%) e Teixeira Soares (-16,9%). Ver TABELA 4. 

 
TABELA 4 – RELAÇÃO ORDEM-TAMANHO DA POPULAÇÃO URBANA DA MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE. 1991/2000 

 
De modo geral, analisando-se o ranking das 21 cidades da Microrregião percebe-se que: 

- 17 cidades mantiveram em 2000 as posições que ocupavam em 1991, destacando-se em 
ordem decrescente os pólos microrregionais de União da Vitória, Irati, São Mateus do Sul e 
Prudentópolis, além de Imbituva; 

- 2 cidades perderam posições: Paulo Frontin e Teixeira Soares, tendo esta última teve perda 
absoluta de população, em parte devido ao desmembramento de Fernandes Pinheiro; 

- 2 cidades ganharam posições: Paula Freitas e Rio Azul, que apresentou um crescimento 
significativo devido ao processo de industrialização recente experimentado pelo Município. 
 
Transpondo-se para o mapa da Microrregião as informações relativas às permutas de posição 

e aos índices de variação demográfica dos seus centros urbanos entre 1991 e 2000, observa-se que 
o pano de fundo do território regional, quanto ao comportamento demográfico da sua rede urbana, é 
caracterizado por cidades que mantiveram suas posições no conjunto. Ver FIGURA 17. 

 CIDADE 
POP.  
1991 

VARIAÇÃO CIDADE 
POP. 
2000 ∆∆∆∆ % 

01 UNIÃO DA VITÓRIA 40.201  UNIÃO DA VITÓRIA 45.591 13,4 

02 IRATI 31.278  IRATI 39.306 25,7 

03 SÃO MATEUS DO SUL 15.927  SÃO MATEUS DO SUL 21.131 32,7 

04 PRUDENTÓPOLIS 11.392  PRUDENTÓPOLIS 18.276 60,4 

05 IMBITUVA 7.874  IMBITUVA 14.781 87,7 

06 GENERAL CARNEIRO 6.078  GENERAL CARNEIRO 8.903 46,5 

07 BITURUNA 5.575  BITURUNA 7.506 34,6 

08 MALLET 5.528  MALLET 6.862 24,1 

09 REBOUÇAS 5.396  REBOUÇAS 6.570 21,8 

10 TEIXEIRA SOARES 4.556  RIO AZUL 4.334 35,2 

11 IPIRANGA 3.214  IPIRANGA 3.996 24,3 

12 RIO AZUL 3.206  TEIXEIRA SOARES 3.785 -16,9 

13 IVAÍ 2.958  IVAÍ 3.708 25,4 

14 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 2.830  SÃO JOÃO DO TRIUNFO 3.503 23,8 

15 CRUZ MACHADO 2.473  CRUZ MACHADO 3.459 39,9 

16 PORTO VITÓRIA 1.854  PORTO VITÓRIA 2.216 19,5 

17 PAULO FRONTIN 1.573  PAULA FREITAS 2.200 49,4 

18 FERNANDES PINHEIRO (*) 1.549  FERNANDES PINHEIRO (*) 1.965 26,9 

19 PAULA FREITAS 1.473  PAULO FRONTIN 1.752 11,4 

20 GUAMIRANGA (*) 1.420  GUAMIRANGA (*) 1.628 14,6 

21 ANTÔNIO OLINTO 618  ANTÔNIO OLINTO 612 -1,0 

 TOTAL MESORREGIÃO  154.004  TOTAL MESORREGIÃO  202.084 31,2 
FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
(*) Sedes de distritos que se transformaram em municípios depois de 1991. 
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FIGURA 17 – DINÂMICA DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO SUDESTE 
PARANAENSE. 1991/2000 

 
 
A ordem decrescente desses centros pelo tamanho de suas populações em 2000, permite 

identificar a existência dos seguintes níveis hierárquicos: 
- Em um 1º nível situam-se as cidades de União da Vitória e Irati, com populações de 45.591 e 

39.306 habitantes, respectivamente, as quais somadas representavam 42,0% da população 
urbana da Mesorregião, participação inferior à de 1991, quando as populações de ambas 
somavam 46,4% da urbana total; 

- Em um 2º nível, com populações variando de 21.131 a 14.781 habitantes, sucediam-se as 
cidades de São Mateus do Sul, Prudentópolis e Imbituva, cujos contingentes demográficos 
somados aumentaram sua participação no total de 22,8% para 26,8% no período; 

- Em um 3º nível, com populações variando de 8.903 a 6.570 habitantes, situavam-se as 
cidades de General Carneiro, Bituruna, Mallet e Rebouças, as quais mantiveram suas 
posições no ranking entre 1991 e 2000; 
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- Em um 4º nível, com populações variando de 4.334 a 3.459 habitantes, posicionavam-se 6 
cidades, destacando-se a alternância de posições entre Rio Azul e Teixeira Soares, podendo 
esta última vir a perder sua posição em breve para as cidades de Ivaí e São João do Triunfo; 

- Em um 5º nível, com populações entre 2.216 e 612 habitantes, situavam-se 6 cidades, sendo 
que a maioria manteve suas posições no ranking, exceto Paula Freitas e Paulo Frontin, que 
trocaram de posição no período.  
 
Com relação ao nível de centralidade e às relações entre centralidades na Mesorregião do 

Sudeste Paranaense, destacam-se Irati e União da Vitória que possuem níveis de centralidade, 
respectivamente, médio e de médio a forte, exercendo influência sobre vários municípios em seus 
entornos, enquanto os demais municípios da Mesorregião apresentam nível de centralidade fraco. 
Ver FIGURA 18. 

 
FIGURA 18 – MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE SEGUNDO O NÍVEL DE 

CENTRALIDADE E RELAÇÕES ENTRE CENTRALIDADES. 1993 

 
 



 62 

Pelo fato de Rio Azul estar inserida na Microrregião de Irati, sua população remete-se 
frequentemente a esse pólo regional para a aquisição de bens e serviços mais especializados, 
voltando-se com menor freqüência a União da Vitória e Ponta Grossa. Por outro lado, a população de 
toda a Mesorregião recorre a Curitiba para a aquisição de bens e serviços mais complexos, em 
virtude da maior diversidade do comércio e dos serviços nela ofertados. 

 
Nas suas ligações através de transporte rodoviário intermunicipal, Rio Azul é servida pelas 

empresas Princesa dos Campos e J. Araújo, que promovem a ligação com os municípios de Curitiba, 
Irati, União da Vitória, Ponta Grossa e demais cidades da Região. A Princesa dos Campos tem 3 
horários de 2ª a sábado e 2 aos domingos entre Rio Azul e União da Vitória; 4 horários de 2ª a 
sábado e 3 aos domingos entre Rio Azul e Irati; e 2 horários de 2ª a sábado e 3 aos domingos entre 
Rio Azul e Ponta Grossa, passando por Irati e Teixeira Soares. A J. Araújo tem 1 horário diariamente 
entre Rio Azul e Curitiba. 
  
8.2. EVOLUÇÃO ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

 
A variação do Produto Interno Bruto - PIB de Rio Azul no período 1990/2000, em comparação 

com a variação do PIB da Microrregião de Irati, do Município de Curitiba e do Estado, revela um 
crescimento surpreendente de 98,2% em 10 anos - mais que o dobro dos 41,0% da Microrregião de 
Irati. Nesse mesmo intervalo o PIB do Estado aumentou 63,6%, o que fez a participação do PIB de 
Rio Azul passar de 0,07% para 0,08% e o da sua microrregião baixar de 0,70% para 0,61% no 
conjunto do PIB estadual. Ver TABELA 5. 

  
TABELA 5 – EVOLUÇÃO DO PIB EM RIO AZUL, REGIÃO, CURITIBA E PARANÁ. 1990/2004 

1990 2000 2004 ESPAÇO 
R$ 1.000 % R$ 1.000 % 

∆ % 
90/00 R$ 1.000 % 

∆ % 
00/04 

RIO AZUL 28.242 0,07 55.968 0,08 98,2 115.669 0,10 106,7 

MICRORREGIAO 283.206 0.70 399.409 0,61 41,0 706.369 0,65 78,9 

CURITIBA 12.068.915 29,93 12.978.342 19,67 7,5 19.109.743 17,60 47,2 

PARANÁ 40.315.824 100,00 65.968.713 100,00 63,6 108.698.901 100,00 64,8 
FONTE: IBGE E IPEA. 

 
A partir do final da década de 90, contudo, verificou-se uma retomada no dinamismo da 

economia na Microrregião de Irati, o que fez o PIB desta última experimentar um crescimento médio 
de 78,9% entre 2000 e 2004, com aumentos de 106,7% em Rio Azul, 102,9% em Rebouças, 75,4% 
em Irati e 64,6% em Mallet. O índice de Rio Azul é 64,7% superior àquele verificado no Estado e 
cerca de 2,2 vezes maior do que o de Curitiba, mas somente 35,2% maior do que o registrado na sua 
microrregião, ilustrando o dinamismo econômico do Município e do espaço microrregional onde está 
inserido no período em questão. 
 

Em virtude desse desempenho, Rio Azul conseguiu aumentar a participação de 0,08% que 
possuía no PIB estadual em 2000, para 0,10% em 2004, o mesmo acontecendo com a da sua 
microrregião, que passou de 0,61% para 0,65% nesse período, porém ainda sem conseguir recuperar 
a representatividade de 0,70% que possuía em 1990. A capital paranaense, que contribuía com 
29,9% do PIB estadual em 1990 e que havia reduzido essa participação para 19,7% em 2000, viu a 
mesma cair para 17,6% em 2004, revelando perda de dinamismo de suas atividades produtivas frente 
a outros espaços do Estado, em anos recentes.  

 
Para se avaliar a evolução do PIB per capita no Município, na Microrregião de Rio Azul, no 

Município de Curitiba e no Estado, entre 1990 e 2004, utilizou-se as populações do censo de 1991, 
por não haver informação demográficas censitárias disponíveis para o ano de 1990. Tal correlação 
poderia produzir distorções caso se analisasse cada um desses espaços isoladamente, mas é 
aceitável para se comparar seu comportamento relativo, caso os valores de produção e população 
sejam tomados para os mesmos anos em todos esses espaços simultaneamente. 

  
O PIB per capita de Rio Azul experimentou um crescimento de 88,4% entre 1990 e 2000, o 

que em grande parte se explica pelo fato do mesmo ter sido significativamente maior que o de 10,2% 
da população total do Município no período. Esse incremento superou largamente o de 30,8% da sua 
microrregião - onde o crescimento demográfico foi de apenas 7,8% na década - e bastante superior 
àquele registrado no Estado, onde a expansão do PIB per capita foi de 42,6% no mesmo intervalo. 
Com isso, o valor do PIB per capita de Rio Azul, que representava 47,7% do valor do PIB estadual em 
1990, subiu para 62,8% deste último em 2000, inversamente ao que aconteceu com a sua 
microrregião, onde o valor do PIB per capita passou de 69,8% para 63,6% do valor do PIB per capita 
do Estado entre 1990 e 2000. Ver TABELA 6. 
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TABELA 6 – EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA EM RIO AZUL, REGIÃO, CURITIBA E PARANÁ. 
1990/2000 

1990 (*) 2000 2004 ESPAÇO 
R$1,00 % R$1,00 % 

∆ % 
90/00 R$1,00 % 

∆ % 
00/04 

RIO AZUL 2.276 47,7 4.298 62,8 88,4 8.670 80,9 101,7 
MICRORREGIÃO 3.331 69,8 4.358 63,6 30,8 7.477 69,7 71,6 
CURITIBA 9.178 192,3 8.087 118,1 -11,9 11.065 103,2 36,8 
PARANÁ 4.772 100,0 6.847 100,0 42,6 10.724 100,0 56,6 
FONTES: IBGE E IPEA. 
(*) Foram considerados os PIB’s de 1990 em relação à população de 1991. 

 
No período 2000/2004, o PIB per capita de Rio Azul apresentou uma expansão extraordinária, 

de 101,7%, que não foi acompanhada na mesma intensidade pela da sua microrregião e muito 
menos por aquelas do Município de Curitiba e do Paraná, demonstrando uma rápida expansão de 
suas atividades produtivas. Com isso, o valor do PIB per capita de Rio Azul, que representava 62,8% 
daquele do Estado em 2000, passou a corresponder a 80,9% do mesmo em 2004, enquanto o PIB 
per capita microrregional, no mesmo período, passou de 63,6% para 69,7% do valor do PIB per capita 
estadual, recuperando praticamente os mesmos níveis de representatividade de 1990, o que 
evidencia uma clara melhoria nas condições dos setores produtivos da Microrregião no início do 
presente decênio.  

 
Para o cálculo da evolução setorial do PIB de Rio Azul, foram considerados dados de 1990, 

1998 e 2004, os quais demonstram que ocorreram significativas transformações na economia do 
Município nesse período. De fato, conquanto o PIB total entre 1990 e 1998 tenha crescido apenas 
3,8%, o setor primário experimentou uma expansão de 30,7%, o que fez a sua participação no 
conjunto passar de 45,3% em 1990 para 57,0% em 1998. Por outro lado, a indústria sofreu uma 
retração de 67,6% e os serviços tiveram um crescimento de 50,0% no período, o que fez a 
representatividade da primeira baixar de 31,8% para 9,9% e a dos serviços subir de 22,9% para 
33,1%, entre 1990 e 1998, podendo-se deduzir que o fraco desempenho da economia do Município 
nesse período, na verdade foi provocado por uma grave crise no setor secundário da sua economia. 
Ver TABELA 7. 

  
 TABELA 7 – EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB EM RIO AZUL. 1990/2004 

1990 1998 2004 (*) SETOR 
R$1.000,00 % R$1.000,00 % 

∆ % 
90/98 R$1.000,00 % 

∆ % 
98/04 

AGROPECUÁRIA 12.790 45,3 16.711 57,0 30,7 53.776 46,5 221,8 
INDÚSTRIA 8.983 31,8 2.910 9,9 -67,6 28.420 24,6 876,6 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.468 22,9 9.700 33,1 50,0 33.473 28,9 245,1 
TOTAL 28.242 100,0 29.322 100,0 3,8 115.669 100,0 294,5 
FONTES: IPEA. 
(*) Composição setorial baseada em dados do valor adicionado da Secretaria de Estado das Finanças do Paraná.   
  

No período entre 1998 e 2004, contudo, os dados do PIB revelam uma expansão de nada 
menos que 294,5% nas atividades produtivas do Município, destacando-se novamente o crescimento 
dos setores primário e terciário, ao lado de uma espetacular recuperação do setor industrial, cujo 
crescimento foi de 876,6% em apenas 6 anos. Com isso, a representatividade da agropecuária 
baixou para 46,5% do PIB total em 2004, tendo a da indústria se elevado a 24,6%, enquanto a dos 
serviços caiu para 28,9% nesse mesmo ano.  
 

A análise da composição setorial do PIB de Rio Azul no intervalo 1990/2004 revela que o 
desempenho positivo das atividades agropecuárias tem sido acompanhado de expansão mais-que-
proporcional das industriais, o que evidencia a ligação estreita entre ambas e o peso da agroindústria 
no âmbito do setor secundário. Entretanto, embora a atividade produtiva dominante ainda seja a 
agropecuária, a economia do Município voltou a ser majoritariamente urbana, com a participação 
quase eqüitativa das atividades industriais e de serviços. 

 
 
8.3. SETOR PRIMÁRIO 
 

O clima em Rio Azul favorece as atividades agrícolas, que ocupam aproximadamente metade 
do território, respondendo por 46,5% do PIB municipal em 2004. A ênfase é para a agricultura, 
principalmente o fumo, o milho, o feijão e a soja, e para a pecuária bovina e ovina, enquanto a 
avicultura e a suinocultura são inexpressivas. Em 2006, de acordo com dados da EMATER, 28.000ha 
(44,6% do Município) estavam destinados a lavouras temporárias e 400ha (0,6%) a lavouras 
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permanentes. As pastagens naturais ocupavam 3.400ha (5,4%), enquanto as cultivadas ocupavam 
apenas 400ha (0,6%). As matas naturais respondiam por 19.480ha (31,0%) e os reflorestamentos por 
3.500ha (5,6%), sendo os 7.592ha (12,1%) restantes destinados a outros usos.  

 
Entre 2004 e 2006, a área destinada a lavouras temporárias aumentou 19,1%, enquanto 

aquela ocupada por lavouras permanentes cresceu 9,3%. As pastagens naturais mantiveram-se 
iguais, porém as cultivadas tiveram aumento de 12,7%, demonstrando o incremento das atividades 
agropecuárias no período. O acréscimo das atividades produtivas, porém, se deu às custas da 
diminuição das matas nativas, da ordem de -28,6%, e também do reflorestamentos, de -9,4%. Ver 
TABELA 8. 

 
TABELA 8 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO. 2004/2006 

2004 2006 TIPO DE OCUPAÇÃO 
HA % HA % ∆ % 

LAVOURAS TEMPORÁRIAS 23.500,00 37,4 28.000,00 44,6 19,1 

LAVOURAS PERMANENTES 366,00 0,6 400,00 0,6 9,3 

PASTAGENS NATURAIS 3.400,00 5,4 3.400,00 5,4 0,0 

PASTAGENS CULTIVADAS 355,00 0,6 400,00 0,6 12,7 

MATAS NATURAIS 27.300,00 43,5 19.480,00 31,0 -28,6 

REFLORESTAMENTO 3.862,00 6,2 3.500,00 5,6 -9,4 

OUTRAS ÁREAS 3.989,00 6,4 7.592,00 12,1 90,3 

TOTAL 62.772,00 100,0 62.772,00 100,0 0,0 
FONTE: EMATER 

 
No que diz respeito ao perfil dos produtores rurais, dados da EMATER de 2006 indicam a 

predominância dos pequenos produtores, havendo 1.800 cadastrados como Produtores Simples de 
Mercadorias Um – PSM-1, 650 como Produtores Simples de Mercadorias Dois – PSM-2 e 210 como 
Produtores Simples de Mercadorias Três – PSM-3, somando 95,0% do total de propriedades. Havia 
ainda naquele mesmo ano 80 Empresários Familiares e 60 Empresários Rurais, de um total de 2.800 
produtores. De acordo com a EMATER, em 2004 havia em Rio Azul apenas uma cooperativa, com 43 
cooperados, e 26 associações, com 650 associados. 

 
No que se refere à classificação das propriedades por grupos de área, dados do IBGE de 

1996 atestam o predomínio de estabelecimentos de pequeno porte, sendo 778 propriedades (37,9%) 
na faixa de 0 a 10ha e 1.229 estabelecimentos (59,8%) no intervalo de 10 a 100ha. Já as 
propriedades de 100 a 500ha somavam 46 estabelecimentos (2,2%), enquanto aquelas com área 
entre 500 e 1.000ha contabilizavam apenas um estabelecimento (0,1%) de um total de 2.055 
estabelecimentos recenseados naquele ano. 

 
Com respeito à condição do produtor em 1996, de acordo com a mesma fonte, 60,0% era 

proprietária de seus lotes, perfazendo 1.233 estabelecimentos. Estes somavam 30.936ha, 
correspondendo a 79,5% da área total de estabelecimentos agropecuários no Município. Em seguida, 
contavam-se 385 ocupantes (18,7%), somando 4.900ha, equivalentes a 12,6% da área total, e 239 
arrendatários (11,6%), somando 1.727ha, equivalentes a 4,4% da área total. Por fim, havia 198 
parceiros (9,7%), com área de 1.348ha, correspondentes a 3,5% da área total de estabelecimentos, 
que era de 38.911ha. Ver TABELA 9. 

 
TABELA 9 – CONDIÇÃO DO PRODUTOR EM RIO AZUL. 1996 

PRODUTOR ESTABELECIMENTOS % ÁREA (ha) % 
PROPRIETÁRIOS  1.233 60,0 30.936 79,5 
OCUPANTES 385 18,7 4.900 12,6 
ARRENDATÁRIOS 239 11,6 1.727 4,4 
PARCEIROS 198 9,7 1.348 3,5 
TOTAL 2.055 100,0 38.911 100,0 

FONTE: IBGE 
 Informações de funcionários da Prefeitura Municipal de Rio Azul dão conta que na área rural 
a documentação das terras é bastante falha, embora não haja mais conflitos no campo. A falta de 
registro da posse da terra tem inviabilizado o financiamento e o acesso a programas do Governo por 
parte dos produtores, demandando um programa de regularização fundiária no Município. 
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8.3.1. Agricultura 
 

Comparando os dados da produção agrícola municipal de 2004 e 2006, fornecidos pela 
EMATER, verifica-se que a soma da produção das principais culturas passou de 93,6 mil para 96,4 
mil toneladas (aumento de 3,0%). No entanto, esse acréscimo foi bastante inferior ao aumento da 
área plantada (10,9%), que passou de 25.805ha para 28.610ha, o que se explica pela queda no 
rendimento de algumas culturas, aliado á diminuição na área plantada de culturas cujo rendimento foi 
superior. Ver TABELA 10. 

 
TABELA 10 – PRINCIPAIS CULTURAS EM RIO AZUL. 2004/2006 

2004 2006 
CULTURA ÁREA 

(HA) 
PRODUÇÃO 

(TON) 
RENDIM. 
(KG/HA) 

ÁREA 
(HA) 

PRODUÇÃO 
(TON) 

RENDIM. 
(KG/HA) 

∆ % 
ÁREA 
(HA) 

ARROZ 840 1.512 1.800 740 1.169 1.580 -11,9 
CEVADA 250 543 2.172 200 510 2.550 -20,0 
FEIJÃO 1.735 2.061 1.188 2.600 3.201 1.231 49,9 
FUMO 4.087 7.704 1.885 5.370 10.472 1.950 31,4 
MANDIOCA 48 720 15.000 100 1.500 15.000 108,3 
MILHO 15.100 71.725 4.750 16.000 71.216 4.451 6,0 
SOJA 2.800 7.518 2.685 2.800 6.804 2.430 0,0 
TRIGO 945 1.779 1.883 800 1.520 1.900 -15,3 
FONTE: EMATER. 

 
O principal produto, de acordo com a mesma fonte, é o milho, cuja produção foi de 

aproximadamente 71,2 mil toneladas em 2006, com 16.000ha de área plantados, divididos em milho 
normal e safrinha. Em seguida constam o fumo, com 10,5 mil toneladas e 5.370ha plantados, a soja, 
com 6,8 mil toneladas e 2.800ha e o feijão, com 3,2 mil toneladas e 2.600ha, divididos entre feijão 
das águas e das secas. Entre 2004 e 2006, constatou-se aumento na área plantada de mandioca 
(108,3%), seguido do feijão (49,9%), fumo (31,4%) e milho (6,0%). Por outro lado, diminuíram as 
áreas de cevada (-20,0%), de trigo (-15,3%) e de arroz (-11,9%). 

 
Outras culturas relevantes são o trigo, a mandioca, o arroz, a cevada, a aveia, a batata, a 

cebola e a uva, além de alface, pepino, tomate, pêssego, kiwi, morango, amora e framboesa. A 
batata, inclusive, foi o principal produto do Município nas décadas de 30 e 40, sendo superada pelo 
fumo por volta dos anos 60.  

 
Apesar de estudos do Governo Federal no sentido de erradicar o plantio do fumo no País, tal 

fato não deve ocorrer tão cedo, pois ainda não há um programa que contemple assistência técnica, 
crédito e estrutura de comercialização suficientes para estimular a substituição da fumicultura. Ao 
contrário, como visto acima, a área destinada ao fumo está aumentando em Rio Azul, em parte pelos 
ganhos que proporciona aos produtores rurais devido à modernização da cultura, que atualmente 
utiliza menos agrotóxicos do que as lavouras de milho e soja.  

 
A fumicultura em Rio Azul tem o apoio da AFUBRA – Associação dos Fumicultores do Brasil 

– entidade fundada em 1955 com sede em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e 165 mil filiados 
nos três estados do sul. A associação, que no Paraná tem unidades nos municípios de Imbituva, Irati 
e Rio Negro, atua no sistema mutualista, prestando auxílio aos produtores desde o plantio até a 
comercialização. A compra do fumo em Rio Azul é feita majoritariamente pela Alliance One Tabacos, 
que conta com uma unidade no Município. Quanto aos grãos, esses são comercializados junto a 
agroindústrias em Irati, tais como a Bunge e a Adubos Viana, ou em Rio Azul mesmo, como a Dalfertil 
e outras pequenas cerealistas.  

 
Algumas alternativas para a agricultura no âmbito local, desenvolvidas pela EMATER, 

compreendem o incentivo à fruticultura, principalmente a uva rústica para vinho e suco, e ao turismo 
rural, aproveitando o potencial paisagístico e cultural do Município. O plantio de frutas como o 
morango, a framboesa e a amora também é uma opção, tendo em vista a presença em Rio Azul da 
agroindústria Framora, a maior do País na produção de fruta in natura, polpa congelada, geléias, 
licores e derivados. Também está crescendo o plantio de melancia e caqui, embora os agricultores 
rioazulenses sejam resistentes a inovações, devendo haver uma forte política de incentivo 
institucional para vencer essa acomodação. 
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8.3.2. Pecuária 
 
 A atividade pecuária em Rio Azul é bastante incipiente, compreendendo principalmente, de 
acordo com a EMATER, a bovinocultura, com um plantel de 3.790 cabeças em 2006, a suinocultura, 
com 15.000 cabeças, e a ovinocultura, com 1.200 cabeças. Em seguida, constavam a caprinocultura, 
com 620 animais, e a bubalinocultura, com 30 búfalos. Já a avicultura de corte contava com 100 mil 
cabeças, sem contar as aves de postura, que somavam 21 mil cabeças.  

 
No total, havia 120.6490 cabeças em 2006, efetivo 0,4% menor do que em 2004, quando se 

registraram 121.072 animais. A maior queda em números absolutos foi na suinocultura, que viu seu 
rebanho diminuir -6,3% entre 2004 e 2006, seguida da bubalinocultura. O rebanho bovino 
permaneceu estável, assim como o número de aves de corte, enquanto os rebanhos caprino e ovino 
aumentaram no período. Ver TABELA 11. 
 

TABELA 11 – PRINCIPAIS REBANHOS EM RIO AZUL. 2004/2006 
ANO REBANHO 

2004 2006 
∆ % 

REBANHO 
BOVINO 3.730 3.790 1,6 
SUÍNO 16.000 15.000 -6,3 
BUBALINO 42 30 -28,6 
CAPRINO 500 620 24,0 
OVINO 800 1.200 50,0 
AVES DE CORTE 100.000 100.000 0,0 
TOTAL 121.072 120.640 -0,4 
FONTE: EMATER. 

 
No que se refere à bovinocultura, em 2006 contavam-se 19 produtores de gado de corte, com 

um rebanho de 1.400 cabeças, efetivo 7,7% maior do que o registrado em 2004. Quanto ao gado 
leiteiro, o número de produtores diminuiu no período, passando de 160 para 140 produtores, assim 
como o efetivo, que caiu -7,7% entre 2004 e 2006. Há ainda os proprietários de animais de corte que 
produzem leite, os chamados “criadores safristas”, contando-se 560 produtores em 2004, contra 400 
em 2006. O efetivo, no entanto, teve aumento de 5,3%, passando de 1.130 para 1.190 cabeças.  

 
Quanto à produção de leite, esta passou de 6,4 milhões de litros para 5,1 milhões, com queda 

de 20,3% entre 2004 e 2006, dado esse que, somado à diminuição no rebanho leiteiro, aponta para o 
declínio do setor no Município. A produção de leite é arrematada pelas empresas Laticínios São 
Miguel, Frimesa e Mangoni, cujas unidades de recebimento se encontram em municípios vizinhos. Já 
a empresa Schreiber do Brasil Ltda, com sede em Rio Azul e especializada na produção de queijo 
tipo cheddar, não adquire matéria prima dos produtores de leite do Município. Essa empresa, que é 
fornecedora da rede de fast food Mc Donalds, tem capacidade instalada para beneficiar 70 mil litros 
de leite ao dia e utiliza matéria prima proveniente de outras regiões do Estado e da Argentina, 
deixando de fortalecer o setor pecuário de Rio Azul ao não privilegiar a produção local. 

 
A suinocultura está em declínio, principalmente com o encerramento das atividades da Sadia 

no Município, o mesmo tendo ocorrido com a avicultura, devido à saída da empresa Da Granja. Já a 
ovinocultura contava em 2006 com 50 produtores, que se dedicam à criação de ovinos para abate, 
tendo o rebanho aumentado 50,0% no período 2004-2006. Já a apicultura contava com 90 produtores 
e 1.500 colméias em 2006, número menor do que em 2004, quando se contabilizavam 150 
produtores e 3.000 colméias. A piscicultura, por sua vez, permaneceu com 120 produtores, embora a 
área de tanques tenha diminuído de 40ha para 36ha no período 2004-2006. De acordo com dados do 
IBGE, foram produzidos 1.530kg de lã, 9,6 toneladas de mel de abelha e 93 mil dúzias de ovos de 
galinha no Município em 2006. 

 
8.3.3. Silvicultura 

 
De acordo com dados da EMATER, em 2006 as atividades silvícolas em Rio Azul 

compreendiam 1.700 produtores de eucalipto, com 2.000ha de área plantada; 1.300 produtores de 
bracatinga, com 1.000ha; e 620 produtores de pinus, com 1.500ha. Comparando com dados de 2004, 
percebe-se que o número de produtores de eucalipto permaneceu igual, tendo a área plantada 
aumentado 22,7% no período.  

 
Por outro lado, o número de produtores de bracatinga caiu -12,2%, embora a área plantada 

com essa espécie tenha aumentado 8,7%, lembrando que a bracatinga é muito usada como lenha 
nas estufas para secar o fumo, estando seu plantio associado à fumicultura. Já o número de 
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produtores de pinus cresceu 5,1%, enquanto a área plantada aumentou 14,3% entre 2004 e 2006. 
Analisando os dados acima, percebe-se que a atividade florestal está em expansão, com aumento da 
área plantada da ordem de 16,5%, apesar da diminuição de 4,1% no número de produtores. 

 
A extração da erva-mate, que em sua maioria é nativa, manteve-se estável no período, com 

950 produtores de ervais nativos, totalizando 1.000ha de área, e 120 de ervais plantados, somando 
352ha. Parte da produção é beneficiada no Município e o restante destinado a empresas de fora. 
 
8.3.4. Extrativismo Mineral 

 
De acordo com dados da MINEROPAR, por ocasião da elaboração de levantamento sobre o 

potencial mineral de Rio Azul, em 2001, o Município detém um grande potencial mineral para 
aproveitamento de argilas, tanto aquelas aplicáveis na indústria da cerâmica vermelha quanto o 
caulim, utilizado na cerâmica branca, além do saibro e do diabásio para fabricação de blocos e brita. 
No entanto, apesar do potencial, a atividade de extração mineral atualmente é bastante incipiente em 
Rio Azul. 

 
Com relação à argila, foram produzidas 217 mil toneladas em 2006, de acordo com a 

MINEROPAR. Esta, em seu levantamento, identificou uma área potencial para exploração de argila 
na várzea do Rio Potinga, a qual já vinha sendo explorada por uma olaria do Município de Rebouças, 
situada na margem pertencente ao mesmo. Tal levantamento apontava a existência de três olarias 
em atividade no Município.  

 
A Cerâmica Cachoeira, situada na localidade de Faxinal dos Paula produzia apenas tijolos, 

para consumo local, com uma média de 70.000 peças/mês, queimados em um único forno. Utilizando 
tecnologia tradicional, essa empresa de pequeno porte utilizava como fonte de matéria-prima uma 
jazida localizada em seu próprio terreno, sendo a argila extraída resultante da alteração in situ dos 
argilitos da Formação Teresina. Apesar da boa qualidade do material utilizado, esta indústria operava 
em condições precárias quanto à regularização de suas atividades junto ao DNPM e ao IAP, não 
apresentando nenhum tipo de licenciamento, seja no que diz respeito aos direitos minerários, seja no 
que diz respeito à licença ambiental.  

 
A empresa A. Ulbrich & Cia Ltda, localizada próximo à sede municipal, produzia em média 

100.000 peças/mês, entre tijolos e telhas, queimados em dois fornos caipiras e um do tipo garrafão, 
sendo que esta empresa também operava de forma irregular no que diz respeito aos direitos 
minerários e à licença ambiental. Já a indústria Irmãos Sobieski encontrava-se praticamente inativa 
em 2001, entrando em operação apenas em épocas de maior demanda, de modo que não foi 
possível auferir a produção média mensal. De instalações mais precárias e rudimentares do que as 
outras duas empresas, esta olaria dispõe de um único forno caipira.  

 
Quanto ao caulim encontrado no Município, este é derivado por alteração dos argilitos da 

Formação Teresina. Em análises químicas parciais da Oxford Mineração e Agroenergética Ltda, 
compreendendo duas amostras, uma apresentou teores típicos de caulim e a segunda continha 
excesso de sílica e pouca alumina, correspondendo provavelmente a uma camada de siltito 
intercalada ao caulim. As suas propriedades superiores de resistência mecânica, absorção d'água e 
porosidade aparente recomendam-na como matéria-prima de qualidade para a indústria da cerâmica 
estrutural ou vermelha. De qualquer modo, estes dados foram considerados insuficientes para 
caracterizar a qualidade da jazida, demandando outros tipos de ensaios, tais como teste de queima, 
análise termo-diferencial e difração de raios X.  

 
De acordo com informações fornecidas pelo DNPM, as reservas existentes nas áreas da 

Cerâmica Oxford correspondiam a 516.000 toneladas, sendo que em 2000, a empresa extraiu cerca 
de 6.500 toneladas para fornecimento à indústria Incepa, localizada em São Mateus do Sul. Com a 
suspensão das compras, a lavra foi paralisada. 

 
Em Rio Azul, afloram duas soleiras e vários diques de diabásio que podem ser utilizados 

como fontes de rocha para brita, com ênfase para o dique de diabásio aflorante próximo à localidade 
de Marumbi dos Elias. A única pedreira de grande porte que existia no Município era explorada pela 
empresa Boscardin & Cia, para produção de brita, estando localizada na localidade de Butiazal. Com 
a desativação, o local foi transformado pela Prefeitura Municipal em ponto turístico, denominado 
Parque da Pedreira. Porém, de acordo com informações da MINEROPAR, o Município trava uma 
batalha judicial com a empresa detentora do alvará, que pretende reiniciar as atividades. 
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Na localidade de Marumbi dos Elias, existia um britador de mandíbulas de grande 
capacidade, instalado em uma pedreira de siltito, mas que nunca foi posto a funcionar. No 
levantamento da MINEROPAR constatou-se que este equipamento poderia ser instalado do outro 
lado da estrada, junto a um dique de diabásio de pequeno porte, tendo em vista que já existia no local 
rede de energia elétrica. Pouco mais de 1.000 metros adiante, ocorre outro dique de diabásio de 
maior porte, que também pode ser aproveitado para a mesma finalidade. O seu dimensionamento 
exigiria um trabalho de mapeamento de detalhe, com abertura de picadas e escavações, sendo que 
ambos, de acordo com aquele órgão, poderiam ser aproveitados para substituir o saibro já utilizado, 
ou ser misturado a ele. 
 

No que diz respeito às águas subterrâneas, a MINEROPAR efetuou pesquisa em 19 poços 
cadastrados na Formação Teresina, em municípios vizinhos, cujas profundidades variaram de 70 a 
233m, enquanto as vazões se estenderam em uma faixa de valores ainda maior, de 1.500 a 26.000 
litros/hora, com média de 9.360 litros/hora. Este valor é 20% maior do que o encontrado na média dos 
aqüíferos pesquisados no Sul do Brasil, cabendo ainda comentar que nenhum dos 19 poços foi 
registrado como seco, o que demonstra a boa aptidão do aqüífero. No entanto, dois poços perfurados 
na área urbana de Rio Azul recentemente apresentaram vazão nula ou insuficiente para 
abastecimento público. 

 
Quanto à areia, Rio Azul importa essa matéria de municípios vizinhos como São Mateus do 

Sul e União da Vitória, uma vez que os principais cursos d’água do Município estão instalados sobre 
siltitos e argilitos, cuja constituição essencialmente argilosa não contém frações arenosas que 
possam ser exploradas economicamente. Já no que tange ao saibro, as jazidas utilizadas pelo 
Município na pavimentação de estradas situam-se em áreas de siltitos e argilitos, sendo que o alto 
teor de argila torna esse material pouco adequado para pavimentação. Isto porque estas rochas, 
quando lavradas, apresentam certa resistência ao desmonte, mas após o espalhamento nos leitos 
das estradas desintegram-se sob a ação do sol e da chuva, transformando-se em lama. A solução 
seria misturar o saibro à brita fina de diabásio, ou localizar uma saibreira com teores de areia 
suficientes para conferir resistência mecânica ao material. 

 
 

8.4. SETOR SECUNDÁRIO 
 

A industrialização do Município teve início no começo do século XX, com a chegada dos 
trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e a instalação de indústrias beneficiadoras de 
madeira e erva-mate. Após um período de estagnação, a atividade industrial tem mostrado 
aquecimento nos últimos anos, com aumento expressivo do PIB setorial entre 1998 e 2004, da ordem 
de 876,6%, fazendo sua participação no PIB passar de 9,9% para 24,6% no período. Tal crescimento 
se deve principalmente à instalação recente de novos estabelecimentos no Município, como a já 
mencionada Schreiber do Brasil Ltda, empresa norte-americana que se instalou em Rio Azul em 
2000. Especializada na fabricação de queijo tipo cheddar, a Schreiber é responsável por abastecer 
todo o mercado latino americano, sendo fornecedora da rede McDonalds e outras redes de fast food.  

 
Segundo dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE, existiam 26 indústrias no 

Município em 2006, responsáveis por gerar 456 empregos. Dentre estas, nove empresas (34,6%) 
eram do ramo de madeira e mobiliário, com 293 postos de trabalho, sendo responsável pela maior 
parte dos empregos industriais no Município (64,3%), com destaque para a Madeireira Rio Claro, 
situada na Cidade de Rio Azul. Seis estabelecimentos industriais (23,1%) eram do ramo de alimentos, 
bebidas e álcool, ofertando 68 empregos (14,9%), dentre os quais a Schreiber, e três (11,5%) eram 
do ramo metalúrgico, com oito postos de trabalho (1,8%). Duas eram do ramo de papel e papelão, 
com 20 empregos (4,4%) e uma do ramo de fumo, a Alliance One Tabacos, com 60 postos de 
trabalho (13,2%). Havia ainda duas indústrias de minerais não metálicos, com seis empregos, duas 
do ramo têxtil e do vestuário, com um emprego e uma do ramo de construção civil, que não gerava 
nenhum posto de trabalho. 

 
A agroindústria no Município, segundo dados da EMATER de 2006, abrange uma fábrica de 

sucos, com produção total de 12 mil litros/ano, além de duas unidades de beneficiamento de quirera, 
que juntas produzem 720kg/ano, e duas de arroz descascado, que somadas produzem 96kg/ano. 
Havia ainda naquele ano uma fábrica artesanal de aguardente, que produzia 500 litros/ano, 15 de 
vinhos e licores, responsáveis por produzir 8 mil litros/ano, e uma de doces, produzindo 3,5 
toneladas/ano. 
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8.5. SETOR TERCIÁRIO 
 

Como referido anteriormente, o comércio e os serviços de Rio Azul, que respondiam por 
28,9% de participação no PIB municipal em 2004, atendem apenas às necessidades básicas e 
cotidianas da população local, devendo seus habitantes recorrer a Irati, União da Vitória ou Curitiba 
para adquirir bens e serviços mais complexos, raros ou sofisticados.  

 
De acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE, em 2006 existiam 81 

estabelecimentos comerciais registrados em Rio Azul, sendo dois atacadistas e 79 varejistas. No 
entanto, informações do Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal informam haver 272 
estabelecimentos comerciais no Município, dentre os quais: 

- 97 padarias, bares, lanchonetes, armazéns e afins; 
- 27 supermercados, mini-mercados e mercados; 
- 38 lojas de calçados, vestuário e confecções; 
- 21 lojas de peças e acessórios para veículos, máquinas e implementos; 
- 15 lojas de material de construção, elétrico e afins; 
- 14 lojas de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos; 
- 13 lojas de presentes, bijuterias, óticas, relojoarias, floriculturas, charutarias e afins; 
- 9 estabelecimentos de comércio de cereais e fumo; 
- 8 lojas de produtos agropecuários e veterinários; 
- 7 postos de venda de gás; 
- 5 papelarias, armarinhos e afins; 
- 5 farmácias, perfumarias e afins; 
- 5 postos de combustível; 
- 5 lojas de veículos. 

 
Quanto aos serviços, dados do MTE informam haver 33 estabelecimentos no Município em 

2006, dos quais dois estabelecimentos da administração pública direta e indireta e 31 prestadores de 
serviço. Dentre estes, havia 16 estabelecimentos de alojamento, alimentação, reparo e manutenção; 
cinco de transporte e comunicações; quatro de serviços médicos, odontológicos e veterinários; duas 
instituições de crédito; um estabelecimento de ensino; e três prestadores de serviços de apoio, tais 
como administradoras de imóveis, serviços técnicos profissionais, dentre outros. 

 
Já o Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal registra 176 prestadores de serviço, sendo: 

- 71 prestadores de serviços de construção, manutenção e reparo (marceneiros, mecânicos, 
pedreiros, borracheiros, ferreiros, pintores, eletricistas e afins); 

- 33 profissionais liberais (engenheiros, contabilistas, advogados e afins); 
- 19 transportadoras de cargas e passageiros; 
- 9 salões de beleza, cabeleireiros e barbeiros; 
- 8 empresas de reflorestamento e extração de madeira; 
- 7 hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos; 
- 6 empresas de malote, correspondência, rádio e telecomunicações; 
- 4 hotéis, alojamentos e afins; 
- 3 funerárias; 
- 3 beneficiadoras de cereais; 
- 3 instituições financeiras; 
- 1 academia de ginástica. 

 
Com respeito ao setor turístico, conforme mencionado anteriormente, há um projeto por parte 

do Governo com o intuito de fomentar o turismo rural, aproveitando o potencial paisagístico e 
histórico-cultural de Rio Azul. Dentro dessa proposta, em 2008 algumas famílias foram capacitadas 
com cursos de culinária e de turismo receptivo, sendo algumas encarregadas de fabricar conservas, 
compotas e geléias artesanais, enquanto outras ficaram responsáveis pela alimentação, preparando 
cafés e almoços rurais. Há ainda aquelas que possuem tanques de pesque e pague e trilhas como 
atrativos a serem explorados dentro de suas propriedades. De acordo com informações da Prefeitura 
Municipal, estas famílias fazem parte de um grupo criado pela Coordenação Municipal de Turismo 
que, tendo em vista lançar seu um Circuito de Turismo Rural em Rio Azul. 

 
Dentre os atrativos naturais do Município constam o Parque da Pedreira, criado em 1999, 

instalado em uma área de aproximadamente 83.359m² junto a uma pedreira desativada, distante 
aproximadamente 7 km da sede municipal. O Parque é utilizado como centro de exposições e conta 
com bosque, trilha ecológica, lago, quadras esportivas, quiosques e churrasqueiras. Abriga ainda 
auditório, lanchonetes, sanitários, estacionamento e um mirante, daonde se avista a Cachoeira da 
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Pedreira, com uma queda d'água de 15 m de altura. No Parque ocorre anualmente a Fest in Rio, 
evento comemorativo ao aniversário do Município, que atrai um grande público com shows e outros 
atrativos. Ver FIGURA 19 e FIGURA 20. 

 
Outro local de interesse turístico é o Pico do Marumbi, situado em Faxinal dos Limas, com 

uma altitude de 1.200 m acima do nível do mar. O local possui pista de asa delta, área para camping 
e sanitários, além de uma gruta, cuja visitação é feita percorrendo uma trilha de média dificuldade de 
aproximadamente 2 km. Há ainda cachoeiras e grutas localizadas em propriedades particulares, mas 
às quais se tem acesso para visitação. Uma delas é a Cachoeira do Cide, localizada em Rio Azul dos 
Soares, a 13 km da Cidade. Com uma queda de aproximadamente 14 m de altura, o local é propício 
para a prática de rapel e trekking, sendo o acesso feito por estrada cascalhada e o horário de 
visitação diariamente das 7h às 18h. 

 
A Cachoeira do Cosi tem queda d´água de 18 m de altura e local para banho, possuindo 

estacionamento e área para acampamento. Localiza-se em Marumbi dos Ribeiros, a 18 km da sede 
municipal, sendo o acesso feito por estrada cascalhada e o horário de visitação diariamente das 7h 
às 18h. Já a Cachoeira do Lajeado, com queda de 14 m de altura, localiza-se em Lajeado dos Mellos, 
sendo atingida apenas por trilhas. O horário de visitação também é diário, das 7h às 18h. Há ainda a 
Gruta Tocafundo, situada em Cachoeira dos Paulistas, a 8 km da Cidade. A gruta possui 15 m de 
comprimento, 22 m de largura e uma altura de 3 m, sendo a sua entrada coberta por uma cortina 
d'água. O local é propício para banho e caminhadas e o horário de visitação também é diário, das 7h 
às 18h. 

 
Dentre os atrativos histórico-culturais, sobressaem aqueles ligados à cultura ucraniana e 

polonesa, principalmente as edificações religiosas, tais como a Capela Senhor Bom Jesus, situada 
em Cachoeira dos Paulistas a 7 km da sede municipal, cujas paredes são decoradas com pinturas 
sacras do artista Antônio Petrek. Há ainda a imagem do Sagrado Coração de Jesus, instalada em 
1988 no alto do Morro do Cristo em homenagem aos 50 anos de sacerdócio dos padres João 
Salanczyk e Augusto Kolek.  

 
 A infra-estrutura de alojamento e alimentação em Rio Azul é ainda insuficiente para receber 
um contingente maior de turistas, principalmente no que se refere a locais para alimentação. Dentre 
os estabelecimentos hoteleiros, destaca-se a Pousada Villa Vitória, localizada na Cidade, que conta 
com apartamentos e chalés para hospedagem, além de piscina e área verde para recreação. Afora 
isso, são poucas as opções de alojamento no município, demandando incentivos para aumentar o 
número de leitos disponíveis e de opções para alimentação. 
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FIGURA 19 – PARQUE DA PEDREIRA  

 
FONTE: INTERACTO em 09/03/2008. 

 
 

FIGURA 20 – CACHOEIRA DA PEDREIRA 

 
 
FONTE: INTERACTO em 09/03/2008. 
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8.6. EMPREGO 
 

No que respeita ao mercado de trabalho em Rio Azul, dados do IBGE referentes ao Censo de 
2000 indicam a existência de 6.653 pessoas efetivamente ocupadas no Município, de um total de 
6.988 pessoas economicamente ativas, considerando apenas as pessoas com mais de 10 anos de 
idade. No entanto, o número de pessoas ocupadas considera tanto as pessoas empregadas quanto 
aquelas que trabalham por conta própria, que são empregadoras ou que exercem trabalho não 
remunerado para consumo próprio ou para ajudar em casa. 

 
Se forem considerados apenas os que são empregados, constam 2.041 pessoas, das quais 

217 eram trabalhadores domésticos, sendo 44 com carteira assinada e 174 sem registro. Dentre os 
demais empregados, 941 tinham carteira assinada, 98 eram funcionários públicos estatutários e 785 
não tinham registro em carteira. Somando o número de empregados com carteira assinada, dentre os 
domésticos e os demais, tem-se 1.083 pessoas, equivalente a apenas 53,1% do total de 
empregados, revelando um índice preocupante de informalidade no mercado de trabalho local.  

 
Tomando por base dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, do 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, relativos ao emprego formal, entre janeiro de 2000 e 
novembro de 2006 houve 2.143 admissões contra 1.898 desligamentos no Município, resultando em 
um saldo positivo de 245 contratações e perfazendo a média de 35 novos empregos por ano. 
Considerando que a população empregada com carteira assinada era de 1.083 pessoas em 2000, e 
acrescentando essas 245 contratações, obtém-se o valor de 1.328 pessoas empregadas com registro 
no Município ao final de 2006. Ver TABELA 12. 
 

TABELA 12 – VARIAÇÃO DO EMPREGO EM RIO AZUL. 2000/2006 
ANO EMPREGOS ADMISSÕES DESLIGAMENTOS SALDO 

2000 1.083 208 198 10 
2001 1.093 231 204 27 
2002 1.120 371 266 105 
2003 1.225 354 286 68 
2004 1.293 363 319 44 
2005 1.337 269 311 -42 
2006 1.295 347 314 33 
TOTAL 1.328 2.143 1.898 245 

FONTE: MTE. 
 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE do ano de 2006, o 
Município apresentava 157 estabelecimentos produtivos, gerando um total de 1.199 empregos 
diretos. Desses estabelecimentos, 17 estavam ligados ao setor silviagropastoril (10,8% do total), 
ofertando 39 empregos (3,3%). O setor secundário contabilizava 26 indústrias (16,6% do total) e 456 
empregos (38,0%), enquanto o terciário somava 114 estabelecimentos (72,6%) e 704 empregos 
(58,7%). Este último englobava 81 estabelecimentos comerciais, sendo 2 atacadistas e 79 varejistas, 
empregando juntos 170 pessoas; os serviços incluíam 31 estabelecimentos, com 118 empregados; e 
a administração pública aparecia com 2 estabelecimentos, empregando porém 416 pessoas. 

 
Observa-se que o setor primário participava com 10,8% das empresas, mas era responsável 

por apenas 3,3% das vagas ocupadas, o que é explicado pelo perfil informal da agricultura local, 
majoritariamente composta de pequenos produtores. Já o setor secundário, com uma participação de 
apenas 16,6% no número de empresas gerava 38,0% dos empregos, evidenciando a presença de 
estabelecimentos que ocupam um considerável contingente de mão-de-obra, a exemplo da indústria 
madeireira e alimentícia. 

 
O setor terciário, que somava 72,6% do número de estabelecimentos, respondia por 58,7% 

dos postos de trabalho ofertados no Município, dos quais a grande maioria está alocado na 
administração pública. Tal fato denota a presença nesse setor de um grande número de pequenas 
empresas, provavelmente de cunho familiar, com pouca absorção de mão-de-obra assalariada 
externa.  



 73 

9. SISTEMA DE ATIVIDADES HUMANAS 
 
9.1. EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 
 
9.1.1. Evolução Demográfica Recente no Brasil 
 
 No intervalo de 9 anos compreendido entre os censos demográficos de 1991 e 2000, 
observou-se a recorrência de determinados fenômenos que já haviam sido detectados na década de 
80, ao lado de outros de manifestação mais recente, sendo dignos de registro: 
 

a) o decréscimo na taxa anual de crescimento demográfico de 1,9% para 1,6%, produzido pela 
diminuição da  fecundidade em todo o País, tendo a taxa da Região Sul, sido de apenas 1,4% 
no período;  

b) o incremento da urbanização, cujo índice passou de 74,1% para 81,2%, em vista da redução 
de 4,2 milhões de habitantes na população rural e do acréscimo de 27,1 milhões na urbana, 
retratando, além do êxodo rural, um intenso crescimento urbano, que, entretanto, não teve 
mais os pólos metropolitanos como palco principal e, sim os municípios satélites dentro dos 
aglomerados urbanos ou as cidades de porte médio do interior; 

c) o envelhecimento da população, fruto do declínio da fecundidade e do aumento da 
expectativa de vida, expresso pela redução do grupo de 0-14 anos de 34,7% para 29,6% e o 
aumento do contingente com mais de 65 anos de 4,8% para 5,9% no total, o que fez a idade 
média da população subir de 21,7 para 24,2 anos e a participação da População em Idade 
Ativa (15-64 anos), elevar-se de 60,5% para 64,5%, com o que, inversamente, a razão de 
dependência (número de pessoas inativas por pessoa ativa), baixou de 65/100 para 55/100 
no período; 

d) a inversão no comportamento demográfico do Paraná, o qual, depois de funcionar durante 
duas décadas como emissor de população, voltou a atrair migrantes, inclusive paranaenses 
que haviam se transferido para outras regiões do País em décadas anteriores, tendo a sua 
taxa anual de crescimento demográfico subido de 0,9% no período 1980/1991 para 1,4% no 
intervalo 1991/2000. 

 
Essas observações permitem concluir que a evolução do quadro populacional no Brasil 

deverá tornar-se menos preocupante no futuro, devido à queda no índice de crescimento da 
população, em que pese o fato das migrações no País ainda serem significativas, sobretudo aquelas 
no sentido rural-urbano. A urbanização, contudo, representa fator potencialmente positivo para a 
elevação dos padrões de qualidade de vida, o mesmo podendo ser dito quanto à redução na razão de 
dependência, a qual contribui para o incremento da renda per capita. Porém, os benefícios que a 
melhoria nesse último indicador poderia trazer acabaram não se materializando completamente nos 
anos recentes porque, frente ao aumento da demanda de emprego - via crescimento da urbanização 
e da População em Idade Ativa - houve redução dos postos de trabalho, derivada da recessão e do 
desemprego estrutural induzido pela globalização da economia. 
 

A diminuição relativa do grupo das crianças e jovens permitirá transferir parte dos recursos 
que antes eram aplicados na ampliação física da rede escolar para o aumento da qualidade do 
ensino, além de possibilitar investimentos em outras áreas sociais, visando à elevação da renda 
indireta e a melhoria da qualidade de vida no País. Sabe-se que, em princípio, a população em idade 
ativa e a da terceira idade possuem renda para ter acesso aos bens e serviços de que necessitam, 
entretanto, tal condição só acontece na prática quando co-existem oferta de emprego pleno e de 
aposentadoria satisfatória, respectivamente, para cada um desses grupos, o que hoje, infelizmente, 
ainda não se verifica. Desta forma, colocam-se como desafios prioritários para a sociedade brasileira, 
a instauração de políticas destinadas à geração de empregos e à implementação de um sistema 
previdenciário que ofereça melhores condições de vida ao trabalhador ao encerrar seu ciclo 
produtivo.  
 

Na esfera municipal, conclui-se que tenderá a diminuir a intensidade na demanda por novas 
creches e escolas, ao mesmo tempo em que será preciso ampliar os programas de assistência à 
velhice e aumentar o número de abrigos para idosos. Da mesma forma, pode-se prever a paulatina 
mudança de ênfase nas especialidades da medicina social, com alívio da pressão sobre as áreas de 
acompanhamento pré-natal, obstetrícia e pediatria e aumento da demanda em campos como 
cardiologia, oncologia e de outras enfermidades degenerativas, o mesmo podendo ser dito quanto à 
necessidade de se implantar programas para difusão de procedimentos preventivos de saúde 
voltados à população da terceira idade. 
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9.1.2. Evolução Demográfica no Estado 
 

Entre o início do Século XX e o decênio 1960/70, o crescimento demográfico no Paraná 
refletiu o processo de colonização das vastas regiões na época ainda inexploradas do seu território, 
traduzido no extraordinário aumento da população rural, fruto das levas de migrantes que aqui 
chegavam para engajar-se nas frentes agrícolas que cruzavam o Estado, e no enorme crescimento 
da população urbana em centenas de cidades e vilas que iam sendo criadas no rastro do movimento 
de apropriação territorial. O avanço da ocupação em direção ao interior do Estado pode ser 
mensurado através do progressivo desmembramento territorial ocorrido entre as décadas de 1940 e 
1980. Ver FIGURA 21. 
 

FIGURA 21 – DIVISÃO TERRITORIAL DO ESTADO. 1940/1960/1980 

 
 

 

 
 FONTE: IPARDES, 2003. 
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No período 1970/80, completada a colonização de todas as regiões do Estado, ocorreram 
profundas alterações na estrutura produtiva de alguns desses espaços, as quais acabaram 
provocando significativa retração em seus contingentes populacionais. A década de 70 marcou o 
ponto de inflexão no modelo demográfico que vigorava no Paraná até o final dos anos 60, tendo a 
zona rural do Estado passado de receptora a emissora de população, com a perda de 40,2% do seu 
efetivo no decênio, o que significou um total de quase 1,3 milhões de pessoas. Enquanto isso, o setor 
urbano incorporava aproximadamente 2 milhões de habitantes no mesmo período, com um 
incremento de 78,6%, que elevou o índice de urbanização a 58,6% em 1980. Assim, se em 1970 de 
cada 10 paranaenses cerca de 6 viviam no campo e 4 nas cidades, ao cabo de dez anos essa relação 
praticamente se inverteu, caracterizando a década de 70 como a da transformação da população do 
Paraná de majoritariamente rural para predominantemente urbana. Ver TABELA 13 e FIGURA 22. 

 
TABELA 13 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DO PARANÁ. 1960/2000 

POPULAÇÃO TOTAL POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL CENSO 
HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % 

1960 4.268.239 100,0 1.305.927 30,6 2.962.312 69,4 
1970 6.929.868 100,0 2.504.378 36,1 4.425.490 63,9 
VARIAÇÃO 2.661.629 62,4 1.198.451 91,8 1.463.178 49,4 
1980 7.629.392 100,0 4.472.561 58,6 3.156.831 41,4 
VARIAÇÃO 699.524 10,1 1.968,183 78,6 -1.268.659 -28,7 
1991 8.448.713 100,0 6.197.953 73,4 2.250.760 26,6 
VARIAÇÃO 819.321 10,7 1.725.392 38,6 -906.071 -28,7 
2000 9.563.458 100,0 7.786.084 81,4 1.777.374 18,6 
VARIAÇÃO 1.114.745 13,2 1.588.131 25,6 -473.386 - 21,0 

FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1960, 1970, 1980, 1991 E 2000. 

 
 

FIGURA 22 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DO PARANÁ. 
1960/2000. 
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FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1960, 1970, 1980, 1991 E 2000. 
 
  

No intervalo 1980/91, a população do Paraná cresceu apenas 10,7%. Esse modesto 
resultado, porém não traduz a magnitude das transformações ocorridas no seu quadro demográfico, 
onde se verificou um ganho de 1.725.392 novos habitantes no meio urbano e a perda de 906.071 no 
rural, fazendo com que o índice de urbanização chegasse a 73,4% em 1991. Esses dados revelam a 
recorrência do fenômeno observado na década de 70, indicando a consolidação definitiva do 
processo de urbanização do Estado.  
 

Nos nove anos compreendidos entre 1991 e 2000 houve uma aceleração na taxa de 
crescimento da população paranaense, que atingiu a 13,2%, fazendo do Paraná um dos 7 únicos 
estados do País com tal desempenho no período. Persistiu o crescimento das cidades versus 
esvaziamento do campo, que fez o índice de urbanização chegar a 81,4%, significando que, no ano 
2000, de cada 10 paranaenses, cerca de 8 moravam em cidades e só 2 no campo. Tais números 
indicam ter se esgotado no Paraná o ciclo de intenso êxodo rural que provocou inchaço em suas 
maiores cidades e que, doravante, o crescimento destas deverá basear-se majoritariamente em 
migrações externas e no crescimento vegetativo da população. 
 

 A dinâmica demográfica recente no Paraná reproduziu o processo verificado em outros 
estados de ocupação consolidada e comportamento afluente, em que o predomínio da população 
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urbana sobre a rural reflete a elevada ponderação das atividades industriais e de comércio e serviços, 
além da modernização do setor agropastoril. No caso paranaense, porém, surpreendem a velocidade 
e a magnitude desse processo, pois, entre 1970 e 2000 sua população urbana mais que triplicou, 
com um aumento superior a 5,3 milhões de pessoas em apenas 3 décadas, colocando em evidência 
a pressão demográfica sobre a infra-estrutura e os serviços urbanos, cuja expansão não conseguiu 
acompanhar a da demanda, o que, em grande parte, explica o fato de alguns dos indicadores de 
qualidade de vida no Paraná ainda situarem-se aquém daqueles registrados nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
 
9.1.3. Evolução da População Urbana no Estado 
   

O crescimento acelerado da população urbana do Estado em anos recentes, não ocorreu 
mais de maneira espacialmente dispersa, como na época da colonização do território, porém 
concentradamente, com a aglutinação cada vez maior da população em um número cada vez menor 
de cidades. Tomando-se apenas os municípios com mais de 50.000 habitantes urbanos, verifica-se 
que em 1980 havia 14 deles no Paraná, abrigando 2.366.993 pessoas, que somavam 52,9% da 
população urbana e 31,0% da população total do Estado. Em 1991 contavam-se 22 cidades nessa 
condição, com 3.747.610 habitantes, correspondendo a 60,5% da população urbana e a 44,3% da 
população total, enquanto no ano 2000 o número desses municípios chegava a 26, com 4.904.017 
habitantes, que representavam 63,0% da população urbana e 51,3% da população total paranaense. 
Vale dizer que, em 2000, de cada 10 paranaenses 5 viviam nas suas 26 maiores cidades e que, na 
década de 90, de cada 10 novos habitantes urbanos no Paraná nada menos que 7 nasceram ou 
fixaram-se nessas 26 cidades. Ver TABELA 14. 

 
TABELA 14 – CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 50.000 HABITANTES. 1980/2000 

 1980  1991  2000 

 MUNICÍPIO POP.  MUNICÍPIO POP. ∆∆∆∆%  MUNICÍPIO POP. ∆∆∆∆  % 
01 Curitiba 1.024.975  Curitiba 1.315.035 28,3  Curitiba 1.587.315 20,7 
02 Londrina 266.940  Londrina 366.676 37,4  Londrina 433.369 18,2 
03 P. Grossa 172.946  Maringá 234.079 45,7  Maringá 283.978 21,3 
04 Maringá 160.689  P. Grossa  221.671 28,2  P. Grossa  266.686 20,3 
05 Cascavel  123.698  Foz Iguaçu 186.385 83,9  Foz do Iguaçu 256.524 37,6 
06 Foz Iguaçu 101.330  Cascavel 177.766 43,7  Cascavel 228.673 28,6 
07 Guarapuava 89.951  Guarapuava 116.210 29,2  S.J. Pinhais 183.366 63,8 
08 Paranaguá 72.066  S.J. Pinhais 111.952 97,1  Colombo 174.962 58,7 
09 Apucarana 67.161  Colombo 110.273 100.6  Guarapuava 141.694 21,9 
10 Piraquara 60.927  Paranaguá 94.689 31,4  Paranaguá 122.347 29,2 
11 Umuarama 59.861  Piraquara 91.438 50,0  Pinhais* 100.726 - 
12 S.J. Pinhais 56.804  Apucarana 86.079 28,2  Apucarana 100.249 16,5 
13 Colombo  54.979  Umuarama 77.541 29,5  Araucária 86.111 58,7 
14 Paranavaí 54.666  Toledo 72.402 68,4  Toledo 85.920 18,7 
15    C. Mourão 72.335 46,4  A. Tamandaré 84.755 43,5 
16    Cambé 66.817 49,1  Umuarama 82.625 6,5 
17    Paranavaí 64.354 17,7  Cambé 81.942 22,6 
18    Arapongas 60.025 24,5  Arapongas 81.790 36,3 
19    A. Tamandaré 59.080 118,3  Campo Largo 77.223 43,3 
20    Telem. Borba 54.649 51,0  C. Mourão 74.754 3,3 
21    Araucária 54.262 100,0  Paranavaí 70.329 9,3 
22    Campo Largo 53.892 44,1  Sarandi 69.493 18,3 
23        Faz. R.  Gde.* 59.196 - 
24        Telem. Borba 58.354 6,8 
25          Pato Branco 56.805  
26        Fco. Beltrão 54.831  
 TOTAL 2.366.993   3.747.610 58,3   4.904.017 30,9 

ª(*) Os municípios de Pinhais e Fazenda Rio Grande foram criados depois do Censo de 1991, a partir 
de Piraquara e Mandirituba, respectivamente. 

 
Entre 1991 e 2000, as cidades da Região Metropolitana de Curitiba passaram de 7 para 8 no 

conjunto, porém, com uma participação constante em torno de 48,0% da população total do mesmo, 
consolidando sua condição de maior aglomerado urbano do Estado. No subconjunto do Norte do 
Paraná, embora o número de cidades tivesse aumentado de 8 para 9, a participação de sua 
população caiu de 27,4% para 26,1% do total, enquanto as cidades das regiões sudoeste e oeste 
passaram de 3 para 5, aumentando sua representatividade de 11,6% para 13,9% na população 
urbana total do Estado. No total do conjunto entre 1991 e 2000, são dignos de nota os seguintes 
aspectos: 
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a) os maiores índices de crescimento, dentre os 26 centros urbanos com mais de 50.000 
habitantes no período, ocorreram nas cidades satélites da Região Metropolitana de Curitiba; 

b) dentre as grandes cidades do interior do Estado, Foz do Iguaçu e Cascavel, ao lado de 
Arapongas e Paranaguá, foram as que apresentaram os maiores índices de crescimento; 

c) A Mesorregião do Sudeste Paranaense não comparecia com nenhum centro urbano no 
conjunto das cidades do Paraná com mais de 50.000 habitantes no Censo Demográfico de 
2000, o que reflete a falta de dinamismo com que a sua base produtiva sempre se debateu e 
com o qual ainda continua a se defrontar. 
 
No intervalo 1991/00 mantiveram-se inalteradas as posições dos seis maiores centros na 

rede urbana paranaense, parecendo cristalizar-se no Estado uma estrutura de polarização interna 
que confirma o modelo de organização espacial proposto no documento “Política de Desenvolvimento 
Urbano do Paraná - PDU”, elaborado pela UFPR em 1972, no qual é concebida a estruturação da 
rede urbana paranaense em três grandes eixos, sendo o Eixo Sul composto por Paranaguá, Curitiba 
e Ponta Grossa, o Eixo Norte constituído pelo aglomerado urbano linear entre Londrina e Maringá e o 
Eixo Oeste representado pelo colar de cidades entre Cascavel e Foz do Iguaçu. 

 
No presente, esse modelo tri-axial é completado por Guarapuava, na qualidade de pólo da 

região centro-sul, bem como por centros de porte médio que consolidaram o papel de sub-pólos 
regionais no passado, a saber: Paranaguá no litoral, Telêmaco Borba na região centro-leste, Pato 
Branco e Francisco Beltrão no Sudoeste, Toledo no Oeste, além de Campo Mourão, Umuarama e 
Paranavaí no Noroeste.  

 
9.1.4. Evolução Demográfica na Microrregião de Irati 
 

A Microrregião de Irati experimentou, no período de 1991 a 2000, um crescimento 
demográfico médio de apenas 7,8%, passando a contar com uma população total de 91.640 
habitantes no final da década passada. Essa estagnação foi provocada pelo fato da região não se 
caracterizar como área de atração demográfica dentro do Estado, tendo a perda de população rural 
em seus 4 municípios sido compensada com uma certa folga pelo crescimento das respectivas 
populações urbanas. De fato, entre 1991 e 2000 a população rural da região se retraiu em 12,7%, 
enquanto a urbana cresceu 25,7%, o que fez o índice de urbanização chegar a 62,3% em 2000, 
colocando em relevo o caráter ainda fortemente rural da população e da economia da Microrregião.  

 
Nesses 4 municípios o processo de contração da população rural se deu com maior ou menor 

intensidade em todos eles, sendo de -21,3% em Irati, -8,6% em Mallet, -6,1% em Rebouças e -5,5% 
em Rio Azul. Apesar disso, a microrregião pode ser considerada como predominantemente rural, pois 
excluindo-se a população rural de Irati do conjunto, a população da zona rural dos outros três 
municípios respondia por 54,8% da sua população total, configurando essas duas situações um 
fenômeno tardio de esvaziamento demográfico do campo, em relação a outros espaços do Estado. 

 
A diminuição da população rural em relação à total resultou no aumento da taxa de 

urbanização na região, que passou de 53,4% em 1991 para 62,3% em 2000. No entanto, o padrão de 
urbanização não se apresenta de maneira uniforme no território regional, variando de um patamar de 
75,1% de índice de urbanização em Irati para apenas 33,3% em Rio Azul. No caso de Irati, houve um 
incremento significativo no índice de urbanização, que subiu de 67,5% em 1991 para 75,1% em 2000, 
podendo-se dizer que atualmente é o único dos 4 municípios da microrregião que pode ser 
considerado como urbano, enquanto os demais encontram-se em lenta transição de rurais para 
urbanos. Ver TABELA 15. 

 
TABELA 15 – POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 

DE RIO AZUL. 1991/2000 
1991 2000 MUNICÍPIO 

TOTAL 
(HAB) 

URBANA 
(HAB) 

% RURAL 
(HAB) 

TOTAL 
(HAB) 

URBANA 
(HAB) 

% RURAL 
(HAB) 

∆ %  
POP. 
TOT 

∆ % 
POP. 
URB 

∆ % 
POP. 
RUR 

IRATI 47.854 31.278 67,5 16.576 52.352 39.306 75,1 13.046 9,4 25,7 -21,3 
MALLET 11.808 5.528 46,8 6,280 12.602 6.862 54,5 5.740 6,7 24,1 -8,6 

REBOUÇAS 12.948 5.396 41,7 7.552 13.663 6.570 48,1 7.093 5,5 21,8 -6,1 
RIO AZUL 12.406 3.202 25,8 9.200 13.023 4.334 33,3 8.689 5,0 35,3 -5,5 
TOTAL 85.016 45.408 53,4 39.608 91.640 57.072 62,3 34.568 7,8 25,7 -12,7 

FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
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9.1.5. Evolução Demográfica no Município de Rio Azul 
 

Embora os dados sobre a dinâmica populacional do Município já tenham sido retratados nos 
itens anteriores, é necessário ressaltar alguns aspectos dessa dinâmica que interessam ao escopo do 
presente trabalho. Dentre estes, destaca-se o fato de que durante o período 1970/91 a população 
rural aumentou 16,2%, incorporando 1.282 pessoas, tendo começado a diminuir apenas a partir da 
década de 90, com variação de -5,5% entre 1991 e 2000. Com isso, a população do Município 
residente no campo, que era de 7.918 habitantes em 1970, subiu para 8.689 em 2000, com um 
acréscimo total de 9,7% em 30 anos. 

 
Tal comparação toma como ponto de partida a década de 70 porque foi o período em que 

ocorreram as maiores transformações na estrutura produtiva do Paraná, no qual a lavouras 
permanentes deram lugar a pastagens extensivas ou a lavouras temporárias, deprimindo 
severamente as relações de produção no campo. Essas atividades passaram a ser praticadas em 
propriedades cada vez maiores e com menos emprego de mão-de-obra, o que veio a provocar a 
expulsão de pequenos produtores e a maciça migração de trabalhadores rurais do campo.  

 
Em Rio Azul, ao longo de todo o período 1970/1991, tanto a população rural como a urbana 

se expandiram continuamente, porém a partir de 1991, enquanto a população rural começou a se 
retrair, a urbana aumentou o seu ritmo de expansão, tendo, ao que tudo indica, passado a receber os 
migrantes que deixavam a zona rural do Município. A retração da população rural foi compensada 
com folga pelo crescimento da urbana nesse período, mas tal mecanismo não se reverteu em 
crescimento expressivo da população total, pelo fato de que embora a população urbana tivesse se 
expandido em 35,2% entre 1991 e 2000, esse crescimento se deu sobre um contingente de apenas 
3.206 habitantes, em virtude do que a mesma não conseguiu passar dos 4.334 habitantes em 2000.  

 
O êxodo rural ocorrido no Município a partir de 1991, portanto, só não causou maior impacto 

na população total por causa do intenso crescimento experimentado pela sua população urbana, a 
qual passou de um acréscimo de 27,4% no período 1980/91 para um crescimento de 35,3% no 
intervalo 1991/00. O incremento da população urbana foi de 146,5% no intervalo 1970/00, envolvendo 
a incorporação de um contingente de 2.577 habitantes em apenas 30 anos, ou seja, quase uma vez e 
meia a população urbana registrada em 1970. Apesar disso, o índice de urbanização do Município, 
que era de 18,2% em 1970, passou a apenas 33,3% em 2000, significando que em 2000, de cada 3 
habitantes de Rio Azul, 2 moravam no campo e só 1 na zona urbana. Ver TABELA 16 e FIGURA 23. 

 
TABELA 16 – EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA NO MUNICÍPIO DE RIO AZUL. 1970/2000 

1970 1980 1991 2000 POPULAÇÃO 
HAB. % HAB. % ∆% HAB. % ∆% HAB. % ∆% 

TOTAL 9.676 100,0 10.665 100,0 10,2 12.406 100,0 16,3 13.023 100,0 5,0 
URBANA 1.758 18,2 2.517 23,6 40,9 3.206 25,8 27,4 4.334 33,3 35,2 
RURAL 7.918 81,8 8.148 76,4 2,9 9.200 74,2 12,9 8.689 66,7 -5,5 
FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1970, 1980, 1991 E 2000. 

 
 

FIGURA 23 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL,URBANA E RURAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
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FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1970, 1980, 1991 E 2000. 
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9.2. ESTRUTURA DEMOGRÁFICA 
 
9.2.1. Estrutura Etária da População 
 

De maneira semelhante ao que ocorre no Estado e no País, onde se verifica o 
envelhecimento da população pela ação combinada da queda da natalidade e do aumento da 
longevidade, observa-se na estrutura demográfica de Rio Azul, a redução da população no estrato de 
0 a 4 anos - onde são contados os recém nascidos - entre 1991 e 2000, o que caracteriza uma 
desaceleração do crescimento vegetativo da população, típica de sociedades em processo avançado 
de urbanização. Ademais, percebe-se a redução do contingente do estrato de 0-4 anos frente ao de 
5-9 anos e deste em relação ao de 10-14 no ano 2000, evidenciando que o fenômeno é recente, mas 
que certamente estará presente na estrutura demográfica do Município no futuro. Ver TABELA 17 e 
FIGURA 24. 

 
TABELA 17 – COMPOSIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO TOTAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
FAIXA ETÁRIA POP. 1991 % POP. 2000 % ∆ (%) 

  0 - 04 ANOS 1.527 12,3 1.302 10,0 -14,7 
05 - 09 ANOS 1.444 11,6 1.384 10,6 -4,1 
10 - 14 ANOS 1.437 11,6 1.399 10,7 -2,6 
15 - 19 ANOS 1.259 10,1 1.272 9,8 -1,0 
20 - 24 ANOS 1.088 8,8 1.079 8,3 -0,8 
25 - 29 ANOS 1.023 8,2 964 7,4 -5,8 
30 - 34 ANOS 865 7,0 1.023 7,9 18,3 
35 - 39 ANOS 745 6,0 878 6,7 18,0 
40 - 44 ANOS 623 5,0 785 6,0 26,0 
45 - 49 ANOS 557 4,5 658 5,1 18,1 
50 - 54 ANOS 410 3,3 557 4,3 35,9 
55 - 59 ANOS 372 3,0 486 3,7 30,7 
60 - 64 ANOS 385 3,1 351 2,7 -8,8 
+     65 ANOS 671 5,4 885 6,8 31,9 
TOTAL 12.406 100,0 13.023 100,0 5,0 

FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
 

FIGURA 24 – PIRÂMIDE ETÁRIA POPULAÇÃO TOTAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
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FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 

 
Por outro lado, ao mesmo tempo em que entre 1991 e 2000 a população total do Município 

cresceu 5,0%, nos estratos de população acima de 30 anos esse crescimento foi bem mais intenso, 
chegando a 35,9% no estrato de idades entre 50 e 54 anos, revelando uma expansão nos segmentos 
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de idades mais elevadas da população. Por outro lado, tanto no censo de 1991 como no de 2000, 
observa-se uma retração da população dos estratos de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos, o que é 
indício de emigração de jovens em busca de oportunidades de estudo ou de emprego fora do 
Município. Essas mudanças provocaram reflexos no perfil demográfico do Município, tais como a 
redução do número de pessoas por família e, conseqüentemente, do número de residentes por 
domicílio, bem como o aumento da idade mediana da população, que é definida como aquela que a 
divide em dois blocos de 50,0%.  
 

Com respeito ao número de moradores por domicílio, em 1991 contavam-se 2.912 habitações 
no Município com a média de 4,26 moradores por residência, enquanto em 2000 eram encontradas 
3.400 moradias, perfazendo a média de 3,83 pessoas por domicílio, o que fez a taxa de ocupação em 
cada moradia cair 11,2% entre 1991 e 2000, indicando paralela redução do número de pessoas por 
família. Quanto à idade mediana da população, seu valor passou de 21,5 anos em 1991 para 24,4 em 
2000, com um aumento de 2,9 anos (13,5%) em apenas 9 anos.  
 
9.2.2. População em Idade Escolar 
 
 Define-se como População em Idade Escolar aquela situada na faixa entre 6 e 14 anos, que 
compreende a clientela do Ensino Fundamental, a qual, segundo a legislação vigente, é considerada 
como de freqüência obrigatória. Entretanto, como os dados demográficos referentes à composição 
etária da população apresentam-se desagregados em intervalos de 5 anos, considerou-se como 
População em Idade Escolar a contida na faixa dos 5 aos 14 anos de idade, incluindo-se aí a 
população em idade pré-escolar. 
  
 Em 1991 esse estrato compreendia 2.881 crianças, correspondendo a 23,2% da população 
total, enquanto em 2000 baixava para 2.783 crianças, representando 21,4% do total, o que significou 
uma queda de 3,4% no próprio estrato e de 2,3% em sua participação no total da população, valendo 
dizer que além da população em idade escolar ter diminuído em números absolutos, essa redução foi 
maior ainda em relação ao total da população no período. Tendo em vista o encolhimento progressivo 
da população no estrato de 0 a 4 anos, é possível prever a retração de tal contingente demográfico 
no futuro, indicando que a solicitação por novas vagas na rede pública do ensino fundamental e em 
creches deverá tornar-se menos aguda, bem como a demanda por serviços médico-odontológicos 
pediátricos nos postos de saúde do Município. 
 
9.2.3. População Jovem 
 
 Entende-se por População Jovem a das pessoas com idades entre 15 e 19 anos, que 
corresponde à fase da adolescência e da pré-maturidade. Entre 1991 e 2000 a população desse 
estrato passou de 1.259 para 1.272 habitantes, com um aumento de 13 jovens, o que equivale 
praticamente a uma estabilização no próprio estrato, mas uma redução de 3,0% em sua 
representatividade no conjunto da população, o que acentua a constatação anterior quanto ao 
envelhecimento progressivo do contingente demográfico do Município no período.  
 
 As demandas desse grupo etário expressam-se, ao nível dos equipamentos e serviços 
públicos, em centros esportivos, ginásios de esportes, canchas polivalentes para a prática de 
esportes, locais para atividades de lazer ao ar livre e em equipamentos culturais, tais como 
bibliotecas, teatros, salas de reuniões, etc. A par disso, esse grupo requer programas de educação 
sexual e prevenção à gravidez precoce, de esclarecimento quanto aos riscos do uso de drogas, de 
formação esportiva e de preparação para o trabalho, dentre outros. 
 
9.2.4. População em Idade Ativa 
 
 Considera-se como População em Idade Ativa - PIA, aquela potencialmente apta para o 
trabalho, compreendida no intervalo entre 15 e 64 anos de idade. No Censo de 1991, esse estrato em 
Rio Azul congregava 7.327 pessoas, representando 59,1% do total da população, enquanto no ano 
2000 o mesmo abrangia 8.053 pessoas, correspondendo a 61,8% desse total. Verifica-se que em 9 
anos houve um acréscimo de 726 pessoas nesse estrato, com uma variação de 9,9% dentro do 
próprio estrato e de 4,6% no total da população.   
 
 A participação da PIA em relação à população total deverá aumentar em futuro próximo, 
como resultado da presença crescente de estratos de idades mais elevadas, sendo previsível, 
entretanto, a sua estabilização a longo prazo, fruto da ação combinada da redução proporcional de 
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jovens que ingressam na idade ativa e da diminuição do grupo dos trabalhadores de idade mais 
avançada que passam à inatividade.  
 

Isso significa que há necessidade de se ampliar de imediato a oferta de empregos no 
Município, para atender a demanda da população por novos postos no mercado de trabalho, seja em 
função de jovens que atingem a idade mínima para ingresso na vida produtiva ou daqueles que 
perderam seus empregos e não conseguem mais encontrar colocação em suas ocupações originais.  
 
9.2.5. População Senil 
 
 População Senil é a de idade superior a 65 anos, compreendendo as pessoas que ingressam 
no período da Terceira Idade e praticamente a totalidade dos aposentados. Tal grupo apresentou 
forte crescimento no intervalo 1991/2000, passando de 671 para 885 pessoas, o que significou um 
aumento de 214 pessoas, ou 31,9% no período, suficiente para fazer sua representatividade no total 
da população subir de 5,4% para 6,8%, tendo ultrapassado largamente o índice de 5,9% registrado 
na média do País no censo de 2000. 
 
 As perspectivas são de crescimento progressivo para esse grupo etário no conjunto da 
população, sublinhando a necessidade de oferta crescente de equipamentos e serviços públicos 
voltados às suas demandas, tais como casas de abrigo e repouso, programas de assistência à 
Terceira Idade e campanhas para difusão de procedimentos preventivos de doenças próprias da 
população dessa faixa etária. 
 
 
9.3. ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO 
 
 Com base na taxa anual de incremento populacional verificada no Município no intervalo 
entre 2000 e 2007, a população estimada total para Rio Azul em 2017, horizonte do presente Plano 
Diretor Municipal seria de 13.885 habitantes. Apesar de não existirem projeções oficiais da população 
urbana e rural para esse ano, estima-se que em 2017 haverá 6.478 pessoas vivendo na área urbana 
e 7.407 na área rural do Município. Ver FIGURA 25. 
 

FIGURA 25 – PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA DE RIO AZUL. 2017 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 
9.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO 

 
No Censo de 1991, a população total do Município era de 12.406 habitantes que, referida à 

superfície de 629,7km² do território municipal, correspondia a uma densidade média de 19,7 
habitantes por km². Em 2000, com o aumento da população para 13.023 pessoas, a densidade subiu 
para 20,7 habitantes por km², fazendo aumentar a intensividade na ocupação do solo. Em termos de 
zona rural, esses números seriam indício de uma ocupação razoavelmente densa do território, porém, 
ao se considerar que a população do campo em 1991 era de somente 9.200 habitantes, o valor da 
densidade demográfica cai para apenas 14,6hab/km², enquanto que, em relação aos 8.689 
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habitantes da zona rural do Censo de 2000, essa densidade fica ainda menor, chegando a 13,8 
habitantes por km², o que configura uma ocupação bastante rarefeita do espaço rural.  

 
Quanto à zona urbana, por sua vez, traduzindo-se o indicador da densidade demográfica para 

a escala urbana (em hectares e não quilômetros quadrados) e tomando por base a superfície do 
perímetro urbano legal em vigor, de 658,5 ha, resulta para uma população urbana de 3.206 
habitantes em 1991 a densidade de 4,9 hab/ha. Em 2000, considerando uma população de 4.334 
habitantes, a densidade subiu para 6,6 hab/ha, mas ainda muito rarefeita em comparação com o 
indicador de 60,0hab/ha, recomendado pelo CEPAM de São Paulo como mínimo para conferir a 
necessária funcionalidade e economicidade a um assentamento urbano. 

 
Por outro lado, se for levada em consideração apenas a superfície efetivamente ocupada, de 

aproximadamente 330,0 ha, obtêm-se as densidades de 9,6 hab/ha e de 13,1 hab/ha, 
respectivamente para 1991 e 2000, valores que traduzem um nível de adensamento melhor mais 
ainda aquém do patamar de 60,0 hab/ha acima referido.  

 
Considerando a projeção da população urbana para o horizonte do Plano Diretor Municipal, 

de 6.478 habitantes, a densidade demográfica em 2017 seria de 9,8 hab/ha em relação ao perímetro 
oficial atual, de 658,5 ha, e de 19,6 hab/ha em relação à área efetivamente ocupada no presente 
momento, de 330,0 ha, o que configura uma situação mais satisfatória quanto à intensividade de 
ocupação do solo. 
 
 
9.5. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO  
 

Para se avaliar a qualidade de vida da população de Rio Azul utilizou-se o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e pela Fundação 
João Pinheiro. O IDH-M é medido com base em indicadores de educação (alfabetização e taxa de 
freqüência escolar), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda da população. Esses 
indicadores compõem, respectivamente, os índices IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R 
(renda), cuja média aritmética simples resulta no IDH-M.  

 
Esses índices variam de 0 a 1, sendo que municípios com IDH-M até 0,499 têm 

desenvolvimento humano considerado baixo; aqueles com índices entre 0,500 e 0,799 são 
considerados de médio desenvolvimento humano; e aqueles cujo IDH-M é igual ou superior a 0,800 
têm desenvolvimento humano considerado alto. 
 

Publicação do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, 
divulgada em 2003, mostra que o IDH do Estado em 1970 era de 0,440, representando um baixo nível 
de desenvolvimento humano. Durante a década de 70, o Estado apresentou elevado índice de 
crescimento econômico e de urbanização, acompanhado de investimentos em infra-estrutura 
econômica e social, atingindo um valor do IDH de 0,700 em 1980. Em 1991 o índice chegou a 0,760, 
alcançando 0,786 em 2000, o que representa um nível médio de desenvolvimento humano para o 
Estado como um todo. No entanto, apesar da melhoria geral do nível qualidade de vida, a situação do 
Paraná ainda é desfavorável em relação a São Paulo e aos demais estados do Sul.  

 
Ocorre que 33,0% da população paranaense vivem em municípios cujo IDH-M é inferior à 

média brasileira, enquanto nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa 
porcentagem não chega a 10,0%. Por outro lado, enquanto apenas 36,0% dos paranaenses vivem em 
municípios com alto índice de desenvolvimento, essa proporção chega a 72,0% em São Paulo e 
Santa Catarina e a 60,0% no Rio Grande do Sul. Ver FIGURA 26. 
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FIGURA 26 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL NO PARANÁ. 2000 
 

 
Na década de 1970, a maioria dos municípios paranaenses apresentava baixos índices de 

desenvolvimento, sobressaindo com índice médio apenas alguns pólos regionais, correspondentes às 
atuais aglomerações urbanas, com destaque para Curitiba, cujo índice atingia 0,713. Nos anos 80, 
muitos municípios melhoraram significativamente sua posição, formando manchas contínuas ao redor 
dos pólos regionais e igualando-se a Curitiba no patamar de índices médios de desenvolvimento.  

 
No período 1980/91, ocorreu nova elevação no índice dos municípios paranaenses, porém de 

forma mais discreta, pois, à exceção de Curitiba, que chegou à marca de 0,819, 13 municípios, 
localizados sobretudo na região central do Estado, ainda apresentavam baixos índices de 
desenvolvimento. Entre 1991 e 2000, praticamente todos os municípios atingiram índices entre médio 
e alto, excetuando-se municípios situados no Vale do Ribeira e, novamente, na região central do 
Estado.  
 

Ao analisar o IDH-M mediano, nota-se que o desempenho da Mesorregião Sudeste 
Paranaense em relação às demais mesorregiões do Estado é fraco, figurando a região em 7° lugar, 
com índice de 0,728. Esse resultado se deve em grande parte à baixa taxa de esperança de vida 
(67,4 anos), à baixa taxa de freqüência escolar (72,66%) e  à incipiente renda municipal per capita, 
com resultados pouco satisfatórios nos quesitos IDH-L (0,707) e IDH-R (0,627), alcançando nestes a  
7ª e 9ª posição, respectivamente. Por outro lado, esta Mesorregião apresenta uma boa posição em 
relação às demais no tocante à taxa de alfabetização de adultos, ocupando a 2ª posição. Ver 
TABELA 18. 
 

TABELA 18 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E COMPONENTES DAS 
MESORREGIÕES PARANAENSES (MEDIANA). 2000 

MESORREGIÃO ESPERANÇA 
DE VIDA 
(ANOS) 

ALFABETIZ. 
DE ADULTOS 

(%) 

FREQUENCIA 
ESCOLAR 

(%) 

RENDA (*) 
MUNICIPAL 
PER CAPITA 

IDH-L IDH-E IDH-R IDH-M 

SUDOESTE 71,5 87,55 82,01 202,36 0,774 0,854 0,659 0,767 
OESTE 69,5 87,32 83,49 235,69 0,742 0,869 0,685 0,766 
METROPOLITANA CURITIBA 69,2 91,43 74,84 212,54 0,737 0,859 0,667 0,760 
NORTE-CENTRAL 69,7 84,14 81,58 208,60 0,744 0,836 0,664 0,747 
NOROESTE  69,8 83,23 81,61 186,93 0,747 0,825 0,646 0,741 
CENTRO ORIENTAL 66,1 88,26 73,11 224,27 0,686 0,841 0,676 0,733 
SUDESTE 67,4 90,63 72,66 167,32 0,707 0,840 0,627 0,728 
NORTE PIONEIRO 68,1 82,41 77,26 189,42 0,719 0,809 0,648 0,722 
CENTRO OCIDENTAL 66,6 81,40 84,66 173,32 0,694 0,824 0,633 0,710 
CENTRO SUL 66,9 85,18 72,48 151,39 0,698 0,806 0,611 0,708 
FONTE: IPARDES, 2003. 
Obs. Valores em R$, pela cotação de 01/08/2000, sendo o salário mínimo igual a R$ 151,00. 
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No entanto há grandes contrastes intra-regionais na Mesorregião Sudeste Paranaense no que 
se refere à qualidade de vida, como pode ser percebido ao comparar o IDH-M dos 21 municípios da 
Mesorregião no ano 2000. Enquanto União da Vitória  apresentava um IDH-M de 0,793, destacando-
se em primeiro lugar, São João do Triunfo vinha em última posição, com apenas 0,679, ocupando Rio 
Azul a  5ª posição na região, com um índice de 0,738. Ver TABELA 19. 
 
TABELA 19 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE. 2000 
MUNICÍPIO ESPERANÇA 

DE VIDA 
(ANOS) 

ALFABETIZ. 
DE ADULTOS 

(%) 

FREQUENCIA 
ESCOLAR 

(%) 

RENDA (*) 
MUNICIPAL 
PER CAPITA 

IDH-L IDH-E IDH-R IDH-M 

 UNIÃO DA VITÓRIA 70,5 93,99 83,40 285,77 0,758 0,905 0,717 0,793 
 SÃO MATEUS DO SUL 68,8 93,75 73,81 252,00 0,731 0,871 0,696 0,766 
 MALLET 69,5 94,39 76,02 201,33 0,742 0,883 0,658 0,761 
 IRATI 66,1 93,15 76,49 213,04 0,685 0,876 0,668 0,743 
 RIO AZUL 70,1 93,43 70,01 148,01 0,751 0,856 0,607 0,738 
 TEIXEIRA SOARES 68,1 90,63 75,28 181,09 0,718 0,855 0,641 0,738 
 PAULA FREITAS 67,1 91,18 78,40 175,28 0,702 0,869 0,635 0,736 
 PAULO FRONTIN 67,1 93,54 72,66 177,66 0,702 0,866 0,637 0,735 
 PRUDENTÓPOLIS 71,6 90,00 67,15 139,94 0,776 0,824 0,598 0,733 
 PORTO VITÓRIA 66,0 91,73 76,17 187,66 0,684 0,865 0,647 0,732 
 IPIRANGA 69,9 89,50 63,56 167,32 0,748 0,809 0,627 0,728 
 IMBITUVA 67,5 92,80 62,41 187,69 0,708 0,827 0,647 0,727 
 BITURUNA 66,0 88,78 73,93 161,79 0,684 0,838 0,622 0,715 
 CRUZ MACHADO 66,9 91,69 68,06 141,64 0,698 0,838 0,600 0,712 
 REBOUÇAS 66,1 90,30 75,69 137,70 0,685 0,854 0,595 0,711 
 ANTÔNIO OLINTO 67,6 88,77 74,56 127,93 0,711 0,840 0,583 0,711 
 GENERAL CARNEIRO 67,1 86,92 64,23 177,49 0,702 0,794 0,637 0,711 
 FERNANDES PINHEIRO 69,9 86,91 63,22 137,40 0,748 0,790 0,594 0,711 
 GUAMIRANGA 67,4 90,49 69,18 115,00 0,707 0,834 0,565 0,702 
 IVAÍ 66,3 87,75 68,84 142,50 0,689 0,814 0,601 0,701 
 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 62,1 88,85 71,57 131,44 0,618 0,831 0,587 0,679 
FONTE: IPARDES, 2003. 
* Valores em R$, pela cotação de 01/08/2000, sendo o salário mínimo = R$ 151,00. 
 
 
9.5.1. Expectativa de Vida 
 

Dentre os componentes do IDH-M, o IDH-L está relacionado à longevidade, através da 
medição dos níveis de mortalidade da população. À medida que decrescem as taxas de mortalidade, 
esse indicador aumenta, sinalizando uma melhoria na expectativa de vida. A longevidade estimada no 
ano 2000 para o Brasil era de 68,1 anos e de 69,6 anos para o Paraná, colocando o Estado em boa 
posição, se comparado aos países em desenvolvimento.  

 
A longevidade mediana dos municípios da Mesorregião Sudeste Paranaense apresentava 

valor inferior ao nacional, de 67,4 anos, resultando em um IDH-L de 0,707, o 7º lugar entre as 
Mesorregiões do Paraná.  No caso de Rio Azul, cuja expectativa de vida é de 70,1 anos o IDH-L era 
de 0,751, correspondendo ao 3º lugar entre os 21 municípios da Mesorregião. Ver FIGURA 27. 
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FIGURA 27 – ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER NO PARANÁ. 2000 

 
 
9.5.2. Escolaridade 
 

O IDH-E, componente do IDH-M que mede aspectos relativos à escolaridade, leva em conta a 
alfabetização de adultos e a taxa de freqüência escolar. Enquanto cerca de 90,0% da população 
paranaense estava alfabetizada em 2000, em alguns municípios esse número era bem menor, 
principalmente naqueles situados na região central do Estado e no Vale do Ribeira.  

 
No caso de Rio Azul, o índice de alfabetização em 2000 era de 93,43%, enquanto a taxa 

mediana na Mesorregião situava-se em 90,63 %, demonstrando um bom desempenho do município 
neste quesito. Por outro lado, com relação à freqüência escolar, enquanto a mediana mesorregional 
era de 72,66%, a taxa de Rio Azul situava-se abaixo desta com 70,01%. Comparado com os demais 
integrantes da Mesorregião, o Município de Rio Azul apresentava índices regulares em termos de 
alfabetização de adultos com o 5º lugar, porém no quesito freqüência escolar situava-se na 13ª 
posição alcançando IDH-E de 0,856. Ver FIGURA 28 e FIGURA 29. 

 
Segundo dados do Censo de 2000, em Rio Azul, dentre os chefes de domicílio 37,42% não 

tinham instrução ou cursaram apenas três anos de estudo, enquanto 7,45% tinham estudado onze 
anos ou mais. Dentre a população com mais de dez anos, a taxa de analfabetismo apresentava-se 
baixa com 5,89%. 
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FIGURA 28 – ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NO PARANÁ. 2000 
 

 

 
 

 
FIGURA 29 – FREQUÊNCIA ESCOLAR NO PARANÁ. 2000 

 
 

 
 
9.5.3. Renda 
 

Segundo o IPARDES, a renda municipal per capita é o indicador do IDH-M que melhor 
identifica a precariedade do desenvolvimento humano no Paraná, onde a maioria dos municípios 
apresenta renda média mensal da população abaixo de 1,5 salários mínimos. Apesar da melhoria nos 
índices relacionados à educação e à longevidade, o IDH-R não tem apresentado o mesmo ritmo de 
elevação e tem sido responsável pelas maiores desigualdades entre os municípios do Estado. Ver 
FIGURA 30. 
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FIGURA 30 – RENDA MUNICIPAL PER CAPITA NO PARANÁ. 2000 
 

 
 
 

Em Rio Azul a renda per capita em 2000 era de R$148,01 e, considerando que o salário 
mínimo à época era de R$ 151,00, aquele valor representava uma renda mensal de 0,98 salários 
mínimos. Comparado à Mesorregião, cuja renda mediana era de R$167,32, correspondente a 1,1 
salários mínimos, o Município achava-se em situação regular. Considerando os demais municípios da 
mesorregião, Rio Azul encontrava-se em posição desfavorável em 13º lugar, com IDH-R de 0,607. 
 

No mesmo ano, 46,37% dos chefes de domicílio em Rio Azul ganhavam menos de 1 salário 
mínimo, ou não tinham renda, enquanto 1,43% ganhavam mais do que 15 salários mínimos, 
resultando em um índice de desigualdade de renda da ordem de 0,55. Cabe lembrar que quanto 
menor esse índice - que vai de 0 a 1 - maior a desigualdade existente no território analisado. 
 

Ainda com relação à composição da renda familiar, os dados do Censo de 2000 mostram que 
68,1% da população do Município percebiam até 2 salários mínimos por mês, índice bem maior que o 
do Estado para a mesma faixa de renda (47,9%), enquanto 9,8% da população se situavam na faixa 
de 2 a 3 salários mínimos, índice menor que o do Estado (13,4%). Nos demais intervalos, 
correspondentes a maiores salários, a parcela de população de Rio Azul permanecia sempre abaixo 
da média estadual. 

 
Em relação à Mesorregião, o índice de 68,1% do Município na faixa de até 2 salários mínimos 

encontrava-se acima do apresentado pela mesma (64,3%), abaixo na faixa seguinte, de 2 a 3 salários 
mínimos (9,8% contra 12,0%), passando a suplantar a Mesorregião na faixa de 3 a 5 salários mínimos 
(12,2% contra 11,0%). Nos demais intervalos, correspondentes a maiores salários, o Município voltou 
a se situar abaixo da média regional. Ver TABELA 20. 

 
TABELA 20 – RENDA FAMILIAR EM INTERVALOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. 2000 

POPULAÇÃO SEGUNDO A RENDA EM INTERVALOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS ESPAÇO 
ATÉ 1 1 A 2 2 A 3 3 A 5 5 A 10 10 A 20 + DE 20 TOTAL 
2.384.135 2.154.647 1.271.349 1.458.377 1.304.597 578.809 319.755 9.471.669PARANÁ 

25,2% 22,7% 13,4% 15,4% 13,8% 6,1% 3,4% 100,0%
125.390 101.106 42.298 38.755 28.995 10.812 4.482 351.838MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE 35,6% 28,7% 12,0% 11,0% 8,3% 3,1% 1,3 100,0%
5.204 3.199 1.212 1.500 920 225 85 12.345RIO AZUL 
42,2% 25,9% 9,8% 12,2% 7,5% 1,8% 0,6% 100,0%

FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 2000. 
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10. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO ADAPTADO 
 
10.1. GÊNESE DO MUNICÍPIO 
 

A colonização do Sudeste Paranaense teve início entre os séculos XVIII e XIX, quando a 
base econômica do espaço meridional do País estava centrada na criação, transporte e venda de 
gado bovino e muar, no movimento econômico que ficou conhecido como Ciclo do Tropeirismo. 
Através de uma rede de caminhos, as tropas provenientes de Viamão, no Rio Grande do Sul, 
deslocavam-se até Sorocaba, em São Paulo, para serem vendidas na feira de gado aí existente, 
gerando um intenso comércio entre essas duas regiões que contribuiu para promover a sua 
integração e o surgimento de inúmeras vilas e cidades nos locais de parada das tropas.  

 
Apesar do Sudeste Paranaense já ter sido alvo das incursões dos bandeirantes paulistas, que 

adentraram a região por volta do século XVII, em busca de índios, metais e pedras preciosas, foi com 
o Ciclo do Tropeirismo que o território rioazulense efetivamente foi colonizado. A ocupação iniciou-se 
efetivamente em 1885, por povoadores de origem portuguesa que se instalaram na localidade 
conhecida como Sertão do Jararaca, fundando as colônias de Rio Azul dos Soares e Butiazal. Dentre 
os primeiros moradores constam Cláudio Amâncio de Oliveira, Domingos Soares de Ramos, 
Frederico Ferreira, Joaquim Correia Lopes, Joaquim Marinho e José Lourenço Cardoso, 

 
Em 1902 chegaram os trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande ao povoado, então 

denominado Jaboticabal, mesmo ano em que foi inaugurada nesse núcleo urbano a estação 
ferroviária, que recebeu o nome de Roxo Roiz. A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande teve sua 
construção iniciada em 1896, sendo o primeiro trecho aberto em 1900, entre Piraí do Sul e Rebouças. 
Em 1905, os trilhos alcançaram Porto União, em Santa Catarina, passando por Rio Azul, da onde se 
prolongaram até a divisa com o Rio Grande do Sul. Em 1909, os trilhos chegaram a Itararé, no Estado 
de São Paulo, onde entroncavam-se com a Estrada de Ferro Sorocabana, em direção à capital 
paulista. 

 
A linha, conhecida como Itararé-Uruguai, comportava o famoso Trem Internacional São 

Paulo-Montevideo, trem de passageiros que operou entre 1943 e 1954. Em 1994, o trecho entre 
Itararé e Jaguariaíva foi erradicado, e um ano depois o trecho Engenheiro Gutierrez-Porto União, 
passando por Rio Azul, também o foi. A inauguração da Estação Roxo Roiz, ao facilitar o transporte e 
as comunicações, tornou-se pólo de atração de atividades comerciais e de novos moradores em seu 
entorno, fomentando as indústrias extrativas da madeira e da erva-mate e as atividades agropastoris 
de modo geral. 

 
Em 1907, através do Decreto Estadual n°. 461, de 27/11/1907, foi criado um Distrito Policial, 

com a denominação de Cachoeira, então pertencente à Comarca de Ponta Grossa, com sede na 
estação ferroviária de Roxo Roiz. Um ano depois, chegaram à localidade colonos de nacionalidade 
polonesa e ucraniana, os quais fundaram uma colônia denominada Rio Azul. À época, o local onde se 
encontra a sede municipal era de propriedade de Elizeu Campos de Mello, que doou parte de suas 
terras para o estabelecimento da cidade. 

 
Em 1913, através da Lei Estadual n°. 1.351, Roxo Roiz foi elevado à categoria de Distrito 

Judiciário, desta vez pertencente ao Município de São João do Triunfo. Por essa época, devido a 
conflitos políticos ocorridos nos países platinos, passou a haver grande procura pela erva-mate 
paranaense, ocasionando um grande afluxo populacional à região. Este surto progressista, aliado à 
extração da madeira e às atividades agropastoris, trouxe considerável riqueza a Roxo Roiz e, 
consequentemente, o desejo de emancipação por parte de sua população. 

 
O pleito da comunidade local teve êxito em 1918, quando o então Distrito emancipou-se, 

através da Lei Estadual n°. 1.759 de 26/03/1918, sendo sua instalação em 14 de julho do mesmo 
ano, data em que se comemora seu aniversário. No entanto, ao final de 1918 uma grave epidemia de 
gripe assolou a região, vitimando mais de 200 habitantes e trazendo muita tristeza à maioria das 
famílias do então Município de Roxo Roiz. 

 
Em 18 de setembro de 1920, a denominação municipal foi alterada para Marumby, em virtude 

da troca do nome da estação ferroviária local. Anos depois, através da Lei estadual n°. 2.645 de 
14/04/1929, o Município passou a denominar-se Rio Azul, em homenagem ao curso d´água de 
mesmo nome que banha seu território, cujas águas têm coloração azulada. Como a sede municipal 
recebeu a denominação de Rio Azul, a colônia fundada em 1908 pelos imigrantes poloneses e 
ucranianos passou a chamar-se Barra do Rio Azul.  
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Em 1932, devido a problemas de ordem administrativa, foi cassada a autonomia do 
Município, através da Lei Estadual n°. 1.918/32, sendo seu território anexado ao Município de Mallet. 
Dois anos depois, através do Decreto Estadual n.º 193, de 31/01/1934, o Município de Rio Azul teve 
sua autonomia restabelecida, conservando o território anterior à cassação. Nesse mesmo ano, foi 
construída nova estação ferroviária, cujo prédio existe até hoje, funcionando como terminal rodoviário. 
Ver FIGURA 31.  

 
FIGURA 31 – ESTAÇÃO FERROVIÁRIA À ÉPOCA DA INAUGURAÇÃO 

 
FONTE: http://www.estacoesferroviarias.com.br/pr-tronco/fotos/rioazul35.jpg em 20/10/2008. 
 

Até 1937, Rio Azul contava com apenas um distrito administrativo, correspondente à sede 
municipal. No ano seguinte, incorpora o Distrito de Soares, então pertencente ao Município de São 
Mateus do Sul. Na sede do Distrito, denominada Porto Soares, havia uma balsa para travessia do Rio 
Potinga, que hoje já não opera mais. Tal distrito foi extinto em 1981, através da Lei Estadual n°. 7.518 
de 05/11/1981, voltando o Município a contar apenas com o Distrito Sede. 

 
Em meados da década de 30, a região vivia o auge do cultivo da batata, que trouxe bastante 

prosperidade ao Município, acarretando o desenvolvimento econômico, bem como de sua infra-
estrutura de transporte e comunicações. Contudo, impossibilitado de competir com a produção de 
outros pólos mais bem localizados, houve uma diminuição no ritmo do progresso de Rio Azul, fazendo 
com que sua economia atingisse um patamar estável. No final da década de 50 foi introduzida a 
cultura do fumo, acarretando um novo alento à economia do Município, que hoje é baseada na 
pecuária, na agricultura e na indústria extrativa vegetal.  
 
 
10.2. OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
10.2.1. Evolução e Estruturação do Espaço Urbano 
 

A Cidade de Rio Azul foi assentada ao longo da linha férrea, sobre a vertente direita do Rio 
Faxinal, a sudeste do mesmo. A malha viária da sede municipal é cortada por vários de seus 
afluentes, cujas margens foram ocupadas indiscriminadamente, acarretando conflitos entre a 
urbanização e a rede de drenagem natural. Apesar disso, as declividades encontradas na maior parte 
do quadro urbano são bastante favoráveis à ocupação urbana, tendo facilitado a disposição do 
arruamento e dos lotes. 

 
A presença marcante da rede hidrográfica e de elementos antrópicos, tais como a ferrovia e a 

rodovia, condiciona sobremaneira a configuração da Cidade, que assumiu um formato linear com 
orientação SW-NE. Tal situação resulta em menor economicidade da malha vária, tendo em vista as 
maiores distâncias a serem percorridas nas ligações intra-urbanas, devendo ser incentivado seu 
adensamento, na medida do possível. 
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A ocupação inicial da Cidade se deu a partir da estação ferroviária, através da implantação de 
um arruamento ortogonal, cujo principal eixo viário é representado pela Avenida Manoel Ribas e pela 
Rua 14 de Julho, ortogonal à primeira. O projeto original compreendia 22 quadras a sudeste da linha 
férrea e sete a noroeste, entre esta e o Rio Faxinal. A quadras apresentavam tamanhos e formatos 
variados, devido ao traçado sinuoso da ferrovia, tendo os lotes aproximadamente 22,0m x 50,0m, 
resultando em uma área média de 1.100,00m² por lote.  

 
Com o passar do tempo, foram sendo ocupadas as quadras adjacentes ao leito da ferrovia, a 

sudoeste e a nordeste, conferindo à Cidade um formato linear. Nesses loteamentos mais recentes, os 
terrenos têm cerca de 14,0m x 33,0m, resultando em uma área média de 462,00m². A ocupação 
também se estendeu a sudeste, ao longo da Rua 14 de Julho, com lotes variando de 15,0m a 20,0m 
de frente por 30,0m de fundo, resultando em áreas de 450,00m² a 600,00m².  

 
Em 1981, de acordo com a Lei nº. 10/81, o perímetro urbano oficial foi delimitado em 656,08 

hectares. A posterior implantação do traçado da rodovia BR-153, denominada Rodovia Deputado 
Antônio Baby no trecho entre Irati e Paula Freitas, cujo leito margeia toda a extensão oeste do quadro 
urbano, limitou a expansão urbana nessa direção. No entanto, a presença da rodovia não impediu a 
urbanização de uma área no extremo oeste da Cidade, do outro lado da mesma, em local 
denominado Vila Carneiro. 

 
Em 1992 foi implantado pela COHAPAR um conjunto habitacional denominado Vila Cristo 

Rei, no extremo leste do quadro urbano, contando com 75 lotes, cuja área média é de 220,00m². 
Tendo em vista incluir tal conjunto, foram acrescidos mais 2,46 hectares ao perímetro urbano oficial, 
através da Lei nº. 78/91, resultando em um total de 658,54 hectares. Ver MAPA 9 – EVOLUÇÃO DA 
OCUPAÇÃO URBANA. 

 
O perfil do espaço construído em Rio Azul é satisfatório, com padrão de ocupação 

majoritariamente unifamiliar. Na área central, no geral, as edificações são de bom padrão construtivo, 
em alvenaria, com no máximo dois pavimentos, enquanto na periferia há muitas casas de madeira ou 
mistas, em sua maioria térreas. Cabe notar que no Centro da Cidade muitas edificações foram 
construídas junto ao alinhamento predial, principalmente aquelas comerciais, ocupando toda a 
testada do lote, fruto de uma ocupação que remonta ao início do século passado.  

 
No entanto, devido à inexistência de legislação urbanística que determine afastamentos e 

recuos, esse padrão de ocupação tem se repetido também nos loteamentos mais recentes, o que 
prejudica a qualidade do espaço urbano. Outro ponto negativo é a ocupação indevida das faixas non 
aedificandi ao longo dos rios e córregos que cortam a área urbana, bem como de várzeas e áreas 
alagadiças, acarretando graves problemas ambientais e sanitários que necessitam ser solucionados. 
Ver FIGURA 32 e FIGURA 33. 
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FIGURA 32 – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE VALE 

 
FONTE: INTERACTO, EM 20/08/2007. 
 
 

FIGURA 33 – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA ALAGADIÇA 

 
FONTE: INTERACTO, EM 20/08/2007. 
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MAPA 9 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA  
 
 
 



 93 

10.2.2. Demanda de Área para Expansão Urbana 
 

Tendo em vista que o ano de 2017 corresponde ao alcance do presente Plano, faz-se 
necessário avaliar qual a demanda do uso residencial, para se ter uma projeção da área requerida 
para abrigar o crescimento da Cidade nesse intervalo de tempo. Toma-se o uso residencial como 
parâmetro porque é ele que condiciona a expansão dos usos de comércio e serviços, bem como a 
demanda de áreas verdes, enquanto o uso industrial, quase sempre, apresenta comportamento 
aleatório em relação à população.  

 
Estudos realizados sobre a rede urbana brasileira indicam que o uso residencial, em média, 

responde por 50,0% do consumo de área nas cidades, ao passo que os demais usos, as ruas e as 
áreas verdes consomem os restantes 50,0%. Por isso, para o aumento de cada unidade de área 
residencial, deve-se prever o acréscimo de mais uma unidade de área para a cidade como um todo.  
 

Para se conhecer o consumo de área residencial no futuro, faz-se necessário estimar o 
número de pessoas por domicílio, valor este que vem caindo nos últimos anos. Havia em 1991 na 
Cidade de Rio Azul 3.206 pessoas, com uma média de 3,82 habitantes por domicílio. Em 2000 eram 
4.334 habitantes morando na área urbana, com uma média de 3,44 moradores por habitação, valor -
9,9% menor do que naquele ano.  

 
Subtraindo-se dos 6.478 habitantes estimados para 2017 a população de 4.334 pessoas 

recenseadas em 2000, obtém-se um acréscimo de 2.144 novos moradores na Cidade de Rio Azul até 
o horizonte do Plano Diretor Municipal. Levando em conta que o coeficiente de 3,44 moradores por 
domicílio permaneça inalterado, assim como o padrão atual de ocupação unifamiliar por lote, resulta a 
necessidade de 623 novos lotes para abrigar esse aumento da população no futuro. 

 
Admitindo-se que o lote em Rio Azul tenha área média de 450,00m², os 623 lotes necessários 

para abrigar o crescimento demográfico da Cidade até 2017 consumiriam uma área de 280.350,00m², 
ou de 28,0ha. Tal área deve ser multiplicada por 2, tendo em vista que para cada unidade de área 
residencial é necessária outra destinada aos demais usos não-residenciais, conforme dito 
anteriormente, resultando em uma demanda de 56,0ha para absorver esse acréscimo populacional. 

 
Para efetuar o cálculo da densidade demográfica em 2017, parte-se da população de 6.478 

prevista para esse ano, e divide-se a mesma pela área de 658,5 ha, que corresponde à superfície 
compreendida pelo perímetro urbano legal. Fazendo-se esse cálculo, resulta a densidade média bruta 
de 9,8hab/ha, a qual representa um valor baixo, quanto à intensidade na ocupação do solo, muito 
distante dos 60hab/ha, preconizados pelo CEPAM de São Paulo, para assegurar a necessária 
economicidade e funcionalidade a um assentamento do porte de Rio Azul.    

 
Para se ter uma idéia da intensidade de ocupação do território que os números acima 

traduzem, pode-se imaginar a seguinte simulação: considerando que um hectare (100,00m x 
100,00m), corresponde aproximadamente à superfície de uma quadra, e descontando-se desse 
montante 50,0% referentes ao consumo médio de área para os usos não-residenciais, obtém-se uma 
área líquida de 5.000,00m² para o uso residencial, que dividida pela área média de 450,00m² por lote 
de Rio Azul, resulta em aproximadamente 11 lotes por quadra.  

 
Multiplicando-se esse número de lotes pelo coeficiente de 3,44 habitantes por domicílio, 

conclui-se que cada hectare na Cidade seria capaz de comportar uma densidade mínima de 
37,8hab/ha, valor esse que ainda poderia ser muito maior em caso de ocupação bifamiliar ou 
multifamiliar por lote. Comparando-se essa densidade com a de 9,8hab/ha encontrada em 2000, 
pode-se afirmar que, dentro dos 658,5 ha do perímetro oficial caberiam, com folga, quase 4 cidades 
de porte igual ao de Rio Azul e com densidade demográfica média ainda abaixo da recomendada. 

 
Tal fato demonstra não ser necessário expandir o atual perímetro urbano, pelo menos, 

durante os próximos dez anos, ainda mais se for levada em conta a diferença de 328,5 ha entre o 
perímetro urbano legal, de 658,5 ha, e a área efetivamente urbanizada, de 330,0 ha, a qual poderia 
absorver com bastante folga a área de 56,0 ha, necessária para abrigar o crescimento da população 
até o ano de 2017. Para tanto, a fixação desse acréscimo populacional deve ser orientada no sentido 
de se ocupar em uma primeira etapa os vazios existentes entre as áreas atualmente urbanizadas, 
para aproveitar a infra-estrutura já instalada. Entretanto, nem todas as áreas ociosas desse perímetro 
seriam passíveis de utilização pelo uso residencial, pois nele estão incluídos usos industriais, 
institucionais e áreas verdes a serem preservadas, entre outras. 
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A afirmação do parágrafo anterior, contudo, depende da eficácia de medidas legais que 
venham a ser adotadas pelo Município para promover a utilização compulsória do estoque de lotes 
vagos na Cidade, sem o que, haveria falta de terrenos para abrigar o acréscimo de população 
previsto, podendo provocar a elevação do preço da terra e dificultando o acesso à casa própria, 
sobretudo para as populações de menor poder aquisitivo. Nesse sentido, deve-se estabelecer um 
macrozoneamento do quadro urbano, para efeito de se identificar quais as áreas a serem ocupadas 
em uma primeira etapa, através da aplicação dos instrumentos de ocupação e utilização compulsória 
previstos no Estatuto da Cidade.  
 
10.3. USO DO SOLO 
 
 No que respeita ao uso do solo no Município, de acordo com informações do ZEE – 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná – de 2001, este é predominantemente misto, 
onde se revezam agricultura, pastagem, capoeira e reflorestamento, intercaladas com áreas de 
pousio e desmatamentos. Nas porções oeste e noroeste sobressaem áreas de cobertura florestal, 
correspondentes à APA da Serra da Esperança, enquanto no extremo nordeste, onde a topografia é 
mais suave, encontram-se áreas de uso agrícola intensivo. Ver MAPA 10 – USO DO SOLO 
MUNICIPAL. 
 
 Na sede municipal, o arranjo espacial dos diversos tipos de uso do solo ocorreu de forma 
espontânea ao longo do tempo, já que nunca houve uma legislação de uso e ocupação do solo para 
disciplinar a maneira de ocupar e os usos permitidos ou proibidos em cada uma das áreas da Cidade. 
Apesar dessa ausência de normas legais, pode-se afirmar que os usos, com algumas exceções, 
encontram-se bem distribuídos no espaço. Ver MAPA 11 – USO DO SOLO URBANO. 
 
10.3.1. Uso de Comércio e Serviços 
  
 Os estabelecimentos de comércio varejista e de prestação de serviços do tipo vicinal e central 
em Rio Azul estão concentrados nas quadras compreendidas entre a Rua Doutor Campos de Mello e 
a Avenida Manoel Ribas, e em quase toda a extensão dessa última. Já os usos institucionais, tais 
como estabelecimentos escolares e esportivos encontram-se em sua maioria localizados ao longo do 
eixo formado pelas ruas Coronel Hortêncio Martins de Mello e Campolim José Ribeiro. Afora essas 
aglomerações, não são encontradas outras localizações de comércio e serviços vicinais nos bairros 
da Cidade, devido à pequena dimensão da sua malha urbana. 
 
10.3.2. Uso Industrial  
 

A maior parte dos estabelecimentos industriais está concentrada na porção norte da Cidade, 
ao longo da Avenida Manoel Ribas, sendo as principais industrias a Schreiber do Brasil Ltda, e a 
Alliance One Tabacos. Já a Madeireira Rio Claro ocupa uma grande área mais próxima do Centro da 
Cidade, entre o Estádio Municipal e o Rio Faxinal. A localização dos usos industriais em Rio Azul é 
favorável do ponto de vista ambiental, por situar-se a jusante do Rio Faxinal, que é o manancial de 
abastecimento da Cidade, e também do ponto de vista logístico, por estar próxima à saída para Irati, 
junto ao seu principal acesso viário. No então, seria importante delimitar uma área para instalação de 
um parque industrial, visando a alocação de novos estabelecimentos no futuro. Ver FIGURA 34. 
 
10.3.3. Uso Residencial 
 

O uso residencial em Rio Azul, como ocorre em qualquer cidade, compõe o pano de fundo da 
malha urbana, estando presente majoritariamente sob um padrão de ocupação unifamiliar no lote. Na 
porção centro-leste da Cidade estão as residências de melhor padrão construtivo, variando de um a 
dois pavimentos, enquanto no restante da malha urbana se encontram casas mais simples, muitas 
delas em madeira e térreas. Ver FIGURA 35.  

 
Há dois conjuntos populares de maior porte na Cidade, a Vila Cristo Rei, no extremo leste, e a 

Vila Carneiro, a sudoeste, ambos bastante distantes do Centro, o que prejudica sobremaneira seus 
moradores. Em 2006 foram aprovados mais dois loteamentos da COHAPAR, sendo o Residencial Rio 
Azul I em área de 13.710,00m2, situada à Rua Nossa Senhora da Luz, e o Residencial Rio Azul II em 
área de 17.557,00m2, situada à Avenida Manoel Ribas. Tais loteamentos se destacam positivamente 
por terem áreas pequenas e estarem perfeitamente inseridos dentro do quadro urbano, 
diferentemente dos dois primeiros. 
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FIGURA 34 – ÁREA INDUSTRIAL JUNTO À AV. MANOEL RIBAS 

 
FONTE: INTERACTO em 14/06/2007. 

 
 

FIGURA 35 – BAIRRO RESIDENCIAL PERIFERIA DE RIO AZUL 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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10.3.4. Áreas Verdes 
 
 A ausência de áreas verdes é uma das maiores carências da Cidade, principalmente, pela 
escassez de parques, bosques e praças no interior da malha urbana, que poderiam contribuir para a 
melhoria da qualidade ambiental urbana, representando, ao mesmo tempo, uma oferta de opções de 
recreação e lazer baratas para a sua população. 
 

A exceção é a Praça Tiradentes, no Centro da Cidade, e a área de lazer situada ao lado da 
Estação Ferroviária, que abriga uma pista de skate e uma área gramada. O Rio Faxinal, que tem 
vários trechos de mata ciliar intacta próximos à área urbana, apresenta grande potencial para abrigar 
áreas de preservação ambiental e de lazer, devendo ser previstas ações nesse sentido. 
 

Já com relação à arborização nos logradouros públicos, a mesma é insatisfatória, 
principalmente nas vias do Centro, onde se verifica a maior concentração de pedestres e nas quais, 
por isso, seria mais necessária a proteção contra o sol proporcionada pelas árvores. Ver MAPA 11 – 
USO DO SOLO URBANO. 
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MAPA 10 – USO DO SOLO MUNICIPAL 
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MAPA 11 – USO DO SOLO URBANO 
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10.4. SISTEMA VIÁRIO 
 
10.4.1. Modelo de Circulação Viária 
 

O Município de Rio Azul conta com uma posição bastante favorável na rede rodoviária 
regional, estando posicionado junto à rodovia federal BR-153, através da qual se tem acesso aos 
países do Mercosul, à Capital do Estado e ao Porto de Paranaguá. A BR-153 também promove a 
ligação com o Estado de Santa Catarina e o sul do Brasil, passando por União da Vitória.  

 
A malha rodoviária municipal compreende, além da rodovia federal BR-153, denominada 

Deputado Antônio Baby, as seguintes estradas municipais: 
- Rodovia Municipal Vereador Durval Martins, que liga a BR-153 às localidades de Cachoeira 

dos Paulistas e Água Quente dos Meiras; 
- Rodovia Municipal Eduardo Brantes, que interliga as comunidades de Cachoeira dos 

Paulistas a Água Quente dos Meiras; 
- Rodovia Municipal José Dusanoski, que liga a Cidade de Rio Azul às localidades de Rio 

Vinagre, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros e Taquari; 
- Rodovia Municipal Domingos Gulbinski, que interliga as comunidades de Marumbi dos Elias e 

Faxinal dos Elias e Faxinal dos Limas; 
- Rodovia Municipal José Alves de Oliveira, que liga a BR-153 às localidades de Faxinal São 

Pedro, Barra do Rio Azul e Invernada; 
- Rodovia Municipal José Vieira Soares, que liga a sede municipal às comunidades de 

Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, Invernada, Soares e Porto Soares; 
- Rodovia Municipal Marciano Ferreira de Andrade, que interliga as localidades de Rio Azul dos 

Soares, Martins, Vila Nova e Soares; 
- Rodovia Municipal Vereador João Gurski, que liga as comunidades de Marumbi dos Elias e 

Faxinal dos Elias a Pinhalzinho, e daí demanda à sede municipal; 
- Rodovia Municipal João Maciel Vieira, que interliga as localidades de Vila Nova, Braço do 

Potinga e Porto Soares; 
- Rodovia Municipal Francisco Gluszczynski, que liga a sede municipal às localidades de Rio 

Azul de Cima e Lajeado dos Mellos. Ver MAPA 12 – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL. 
 
Quanto à integração do sistema viário urbano com o sistema rodoviário regional, a rodovia 

BR-153 margeia toda a porção oeste da Cidade, estando separada da mesma pelo leito do Rio 
Faxinal e pela extensa área de mata ciliar que o acompanha, funcionando como um contorno 
rodoviário.  

 
Existem três trevos que interceptam o trecho urbano da rodovia, sendo um em sua porção 

mediana, na Rua Antônio Ribeiro, cujo prolongamento dá acesso à comunidade de Marumbi dos 
Elias e à região noroeste do Município. Os outros dois trevos situam-se em ambas as extremidades 
da Avenida Manoel Ribas, dando acesso respectivamente às estradas rurais que demandam às 
comunidades de Cachoeira dos Paulistas, em sentido norte, e Pinhalzinho, em sentido sul. 

 
Com respeito à configuração do sistema viário de Rio Azul, este seguiu o modelo em retícula, 

com orientação SW-NE, tendo como principais eixos viários a Avenida Manoel Ribas e a Rua 14 de 
Julho, perpendicular à primeira. O arruamento, porém, não apresenta uniformidade no tamanho das 
quadras, que variam entre quadradas, retangulares e trapezoidais, em grande parte devido ao 
traçado sinuoso da ferrovia, que intercepta a malha viária em toda a sua extensão. Em 1998, 
decorridos três anos da desativação da linha férrea, a Prefeitura Municipal adquiriu as áreas de 
propriedade da RFFSA inscritas em seu território, resultando na abertura de uma via marginal.   

 
Outra deficiência notada é a falta de continuidade de algumas vias, o que prejudica a fluidez 

do tráfego intra-urbano. No entanto, a maioria das vias urbanas apresenta largura razoável, da ordem 
de 15,0m, sendo 2,0m de calçada de cada lado e 11,0m de pista de rolamento. Já nos loteamentos 
populares, como a Vila Cristo Rei e a Vila Carneiro, as ruas têm cerca de 12,0m de largura, sendo 
3,0m de calçada de cada lado e 6,0m de pista de rolamento. 
 

Do ponto de vista dos fluxos locais de trânsito, constituem vias de tráfego intenso a Avenida 
Manoel Ribas, seguida das ruas 14 de Julho, Doutor Campos Mello, José Pissaia, Barão do Rio 
Branco e Paulo Burko, esta ultima que demanda à Vila Cristo Rei. Cabe destacar que embora o 
arruamento em retícula, como o existente em Rio Azul, envolva um alto potencial de conflitos de 
tráfego nos cruzamentos, é baixo o índice de acidentes de trânsito na Cidade. Ver MAPA 13 – 
HIERARQUIA VIÁRIA URBANA. 
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MAPA 12 – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL 
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MAPA 13 – HIERARQUIA VIÁRIA URBANA 
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10.5. INFRA-ESTRUTURA URBANA 
 
10.5.1. Sistema de Abastecimento de Água 
 
 A água para abastecimento da população da Cidade de Rio Azul é captada, tratada e 
distribuída pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. O sistema de abastecimento de 
água conta com captação superficial no Rio Faxinal, adjacente à Estação de Tratamento de Água – 
ETA, com vazão nominal de 13,5 litros por segundo. O sistema é aduzido por dois conjuntos de 
motobombas, sendo um reserva, os quais se localizam dentro das instalações da ETA, conduzindo a 
água bruta para os tanques de tratamento através de tubulação metálica com diâmetro de 150 
milímetros. O sistema de tratamento consiste em dois floco-decantadores, quatro filtros e uma câmara 
de contato de cloro, responsáveis pela remoção da matéria dissolvida e em suspensão presente na 
água bruta, bem como a desinfecção de microorganismos. Ver FIGURA 36 e FIGURA 37. 

 
A distribuição é feita por três Estações Elevatórias de Água Tratada – EET. A EET-01, 

composta por um conjunto de motobombas em operação e um reserva, encontra-se dentro da 
Estação de Tratamento de Água, abastecendo a maior parte da Cidade. Já a EET-02 está instalada 
junto à rede de abastecimento, sendo composta por um conjunto de motobombas em operação, que 
abastece as áreas mais altas do quadro urbano. Uma terceira Estação Elevatória de Água Tratada, a 
EET-04, encontra-se junto aos reservatórios, com a função de transferir volumes de água do 
reservatório apoiado para o elevado. A reservação, responsável pelo atendimento das máximas 
demandas horárias, é composta por um reservatório apoiado de 200 m3 e um reservatório elevado de 
100 m3. A rede de distribuição é composta por materiais diversos, com predominância do PVC, e em 
diâmetros que variam de 20 a 150 milímetros.  
 
 Tendo em vista o esgotamento eminente do manancial superficial, e a pequena vazão dos 
poços artesianos perfurados recentemente na Cidade, a SANEPAR está estudando a captação 
superficial junto ao Rio Cachoeira. Tal projeto inclui a construção de uma Estação Elevatória de Água 
Bruta e da Adutora responsável por levar a água captada até a ETA. Também está prevista a 
ampliação da ETA, estando ambas as obras previstas ainda para 2009. Ver MAPA 14 – REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 
 

Quanto ao número de ligações de água na Cidade de Rio Azul, em dezembro de 2004 havia 
um total de 1.449 consumidores, sendo 1.291 (89,1%) residenciais; 84 (5,8%) comerciais e 
prestadores de serviço; 22 (1,5%) industriais; 35 (2,4%) do poder público; e 17 (1,2%) de utilidade 
pública. Dentre as ligações residenciais naquele ano, 152 (11,8%) tinham o benefício da chamada 
“tarifa social”. De 2004 para 2006 houve um aumento de 5,6% no total de ligações, sendo o maior 
aumento na categoria comercial, da ordem de 23,8%, enquanto as ligações do poder público 
cresceram 8,6% e as residenciais 4,8%. As ligações industriais, por outro lado, diminuíram -18,2%, 
revelando uma retração no setor. No mesmo período, aumentou em 73,7% o número de residências 
beneficiadas com a “tarifa social”, que chegou a 264 domicílios.  

 
Em dezembro de 2008, o total de ligações subiu para 1.627, número 6,3% maior do que no 

ano de 2006. Novamente o maior aumento ocorreu nas ligações comerciais, de 26,0%, seguido das 
ligações residenciais (5,2%) e do poder público (2,6%). Da mesma forma que no período anterior, as 
ligações industriais também apresentaram retração, da ordem de -5,6%. Do total de ligações em 
2008, 1.423 (87,5%) eram residenciais; 131 (8,1%) comerciais e de prestadores de serviço; 17 (1,0%) 
industriais; 39 (2,4%) do poder público; e 17 (1,0%) de utilidade pública. Dentre as ligações 
residenciais naquele ano, 227 (16,0%) eram beneficiadas com a “tarifa social”, número -0,1% menor 
de domicílios do que aqueles beneficiados em 2006. Ver TABELA 21. 
 

TABELA 21 – LIGAÇÕES DE ÁGUA NA CIDADE DE RIO AZUL. 2004/2006/2008 
LIGAÇÕES 2004 2006 ∆ % 2004-2006 2008 ∆ % 2006-2008 
RESIDENCIAIS 1.291 1.353 4,8 1.423 5,2 
COMERCIAIS 84 104 23,8 131 26,0 
INDUSTRIAIS 22 18 -18,2 17 -5,6 
PODER PÚBLICO 35 38 8,6 39 2,6 
UTILIDADE PÚBLICA 17 17 0,0 17 0,0 
TOTAL 1.449 1.530 5,6 1.627 6,3 
FONTE: SANEPAR. 

 
 No interior, cada comunidade tem seu sistema autônomo de abastecimento de água, sendo 
que recentemente foram celebrados contratos com a FUNASA para implantar os sistemas de 
abastecimento nas comunidades de Porto Soares, Pinhalzinho e Marumbi dos Ribeiros. 
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FIGURA 36 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
FIGURA 37 – CAPTAÇÃO DE ÁGUA JUNTO AO RIO FAXINAL  

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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MAPA 14 – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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10.5.2. Sistema de Coleta e Depuração de Esgotos 
  

O sistema de coleta e tratamento de esgotos na Cidade de Rio Azul é operado pela 
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e abrage quase toda a área urbana do 
Município, atendendo cerca de 96% das economias urbanas existentes. O sistema é composto por 
uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEE, 
pelo Interceptor de Esgoto e Rede Coletora – RCE. Ver MAPA 15 – REDE DE COLETA DE 
ESGOTOS. 
 

A ETE tem capacidade para tratar uma vazão nominal de 10 litros por segundo, sendo 
constituída de dois Desarenadores, dois Reatores Anaeróbios – RALF, um Filtro Anaeróbio Biológico 
– FAN – e um Leito de Secagem de Lodo, sendo o efluente tratado lançado no Rio Faxinal. O sistema 
conta com apoio de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEE, sendo que uma delas recebe 
as contribuições da sub-bacia que compreende a entrada da Cidade e recalca as mesmas para o 
Interceptor Faxinal. A segunda EEE localiza-se na entrada da ETE, recebendo as contribuições do 
restante do quadro urbano e recalcando-as diretamente para o tratamento. A rede coletora de Rio 
Azul É constituída por tubos em PVC e manilha de barro com diâmetros variando de 150 a 300 
milímetros. 

 
A localização da ETE é bastante inapropriada, estando muito próxima da área central da 

Cidade, o que acarreta muitos transtornos aos moradores, principalmente nos dias quentes, em que o 
odor exalado é bastante incômodo. O ideal é que a ETE fosse remanejada para a outra margem da 
rodovia BR-153, fora do quadro urbano e o mais distante possível das áreas residenciais. 
 

Quanto ao número de ligações de esgoto na Cidade de Rio Azul, em dezembro de 2004 havia 
um total de 1.193 consumidores, correspondente a 82,3% das ligações de água no mesmo mês. 
Desse total, 1.073 (89,9%) eram residenciais; 77 (6,5%) comerciais e de prestadores de serviço; 7 
(0,6%) industriais; 25 (2,1%) do poder público; e 11 (0,9%) de utilidade pública. Dentre as ligações 
residenciais naquele ano, 122 (11,4%) tinham o benefício da chamada “tarifa social”. 
 

De 2004 para 2006 houve um aumento de 7,8% no total de ligações, sendo o maior aumento 
nas categorias comercial e do poder público, respectivamente de 20,8% e 20,0%, seguidas pelas 
ligações de utilidade pública (18,2%) e residenciais (6,7%). Já as ligações industriais apresentaram 
queda da ordem de -28,6%, semelhante à diminuição no número de ligações de água ocorrida no 
mesmo período. Entre 2004 e 2006 o número de residências beneficiadas com a “tarifa social” 
aumentou 73,8%, chegando a 212 domicílios. 

 
Em dezembro de 2008, o total de ligações subiu para 1.393, número 8,3% maior do que no 

ano de 2006. Novamente o maior aumento ocorreu nas ligações comerciais, de 31,2%, seguido das 
ligações residenciais (6,9%), enquanto as ligações do poder público e de utilidade pública 
permaneceram iguais. Do mesmo modo que no período anterior, as ligações industriais apresentaram 
retração, da ordem de -20,0%. Do total de ligações em 2008, 1.224 (87,9%) eram residenciais; 122 
(8,8%) comerciais e de prestadores de serviço; 4 (0,3%) industriais; 30 (2,1%) do poder público; e 13 
(0,9%) de utilidade pública. Dentre as ligações residenciais naquele ano, 189 (15,4%) eram 
beneficiadas com a “tarifa social”, número -10,8% menor de domicílios do que aqueles beneficiados 
em 2006. Ver TABELA 22. 
 

TABELA 22 – LIGAÇÕES DE ESGOTO NA CIDADE DE RIO AZUL. 2004/2006/2008 
LIGAÇÕES 2004 2006 ∆ % 2004-2006 2008 ∆ % 2006-2008 
RESIDENCIAIS 1.073 1.145 6,7 1.224 6,9 
COMERCIAIS 77 93 20,8 122 31,2 
INDUSTRIAIS 7 5 -28,6 4 -20,0 
PODER PÚBLICO 25 30 20,0 30 0,0 
UTILIDADE PÚBLICA 11 13 18,2 13 0,0 
TOTAL 1.193 1.286 7,8 1.393 8,3 
FONTE: SANEPAR. 
 
 No interior, os moradores se utilizam principalmente das chamadas “fossas negras”, havendo 
ainda aqueles que depositam os dejetos diretamente nos rios e valas. Deve, na medida do possível, 
ser incentivada a construção de fossas sépticas nas residências do interior, visando preservar a 
qualidade dos mananciais superficiais. 
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MAPA 15 – REDE DE COLETA DE ESGOTOS 
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10.5.3. Pavimentação Viária e Sistema de Drenagem Pluvial 
 

Com respeito à pavimentação da malha rodoviária municipal, além da rodovia federal BR-153, 
denominada Deputado Antônio Baby, são pavimentadas as seguintes estradas municipais: 

- Rodovia Municipal José Dusanoski, que liga a Cidade de Rio Azul às localidades de Rio 
Vinagre, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros e Taquari, com 8 km de asfalto a partir da 
sede municipal; 

- Rodovia Municipal José Vieira Soares, que liga a sede municipal às comunidades de 
Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, Invernada, Soares e Porto Soares, com 6 km de 
calçamento a partir da Cidade. 

- Rodovia Municipal Vereador Durval Martins, que liga a BR-153 às localidades de Cachoeira 
dos Paulistas e Água Quente dos Meiras, com 4 km de calçamento com pedra irregular; 

 
Na Cidade de Rio Azul, a pavimentação viária deixa bastante a desejar, compreendendo 

12,8km dentre os 28,4 km de vias urbanas, o que significa apenas 45,0% do total. A maior parte das 
vias pavimentadas é calçada com pedra irregular, enquanto outras de maior tráfego são asfaltadas, a 
exemplo da Avenida Manoel Ribas. As vias pavimentadas se concentram na parte central da Cidade, 
enquanto as não pavimentadas predominam nos bairros mais afastados, sendo revestidas com 
cascalho ou não. Ver FIGURA 38, FIGURA 39 e FIGURA 40. 

 
Quanto à rede de drenagem, a Cidade está totalmente contida na bacia do Rio Faxinal, 

contando-se vários pequenos afluentes no quadro urbano, dentre os quais os arroios Monjolo e do 
Curtume. A maior parte das vias pavimentadas tem rede de drenagem pluvial, mas em muitas delas o 
escoamento é superficial. Além disso, não existe projeto ou croqui da rede existente e de seus 
emissários, o que dificulta a manutenção e a execução de ampliações futuras.  

 
Segundo técnicos da Prefeitura, há pontos de inundação isolados junto ao Rio Faxinal, porém 

não existem casos de erosão no quadro urbano. Tal fato, porém, não dispensa e necessidade de 
realização de obras de drenagem e canalização a médio prazo. Ver MAPA 16 – PAVIMENTAÇÃO 
VIÁRIA. 
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FIGURA 38 – PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
FIGURA 39 – AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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FIGURA 40 – AUSÊNCIA DE REDE DE DRENAGEM EM VIA CASCALHADA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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MAPA 16 – PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA  
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10.5.4. Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública  
 
 O sistema de fornecimento de energia elétrica no Município de Rio Azul é feito pela 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL, através de uma subestação de rebaixamento 
localizada ao norte da malha urbana, junto ao trevo principal de acesso à Cidade.  
 

De acordo com essa concessionária, havia no ano de 2002 em Rio Azul um total de 3.174 
ligações no Município, das quais 1.193 residenciais, 146 comerciais, 42 industriais, 1.706 rurais, 76 
do Poder Público e 11 relacionadas a outras atividades, inclusive iluminação pública. Em 2006, havia 
1.420 ligações residenciais, 173 comerciais, 46 industriais e 1.803 rurais, permanecendo o número de 
76 do setor público e 11 de outras atividades, num total de 3.529 ligações, revelando um crescimento 
de 11,2% em relação a 2002. O maior aumento refere-se às ligações residenciais e comerciais, 
respectivamente 19,0% e 18,5% maiores no período 2002-2006, enquanto o número de ligações 
industriais subiu 9,5% e o de ligações rurais 5,7%. 

 
Quanto ao consumo, o total em 2002 foi de 10.837 Mwh, sendo 1.602 Mwh no uso 

residencial, 793 Mwh no setor comercial, 4.813 Mwh no industrial, 2.562 Mwh no rural, 207 Mwh no 
Poder Público e 860 Mwh em outras atividades. Já em 2006, contabilizou-se um total de 16.819 Mwh, 
consumo esse 55,2% maior do que em 2002. Desse total, 1.952 Mwh referem-se ao uso residencial, 
878 Mwh ao setor comercial, 7.069 Mwh ao industrial, 5.678 Mwh ao rural, 306 Mwh ao Poder Público 
e 936 Mwh a outras atividades. O maior aumento ocorreu no setor rural, da ordem de 121,6%, 
seguido pelo consumo no setor público, de 47,8% e no setor industrial, de 46,9%. O consumo 
residencial aumentou 21,8%, enquanto o comercial 10,7% e o de outras atividades 8,8%. Ver 
TABELA 23.  

 
TABELA 23 – LIGAÇÕES E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RIO AZUL. 2002/2004/2006 

2002 2004 2006 CATEGORIA 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 

∆ % 
LIGAÇÕES 
2002/2006 

∆ % 
CONSUMO 
2002/2006 

RESIDENCIAIS 1.193 1.602 1.298 1.746 1.420 1.952 19,0 21,8 

COMERCIAIS 146 793 176 870 173 878 18,5 10,7 

INDUSTRIAIS 42 4.813 39 6.368 46 7.069 9,5 46,9 

RURAIS 1.706 2.562 1.797 4.768 1.803 5.678 5,7 121,6 

PODER PÚBL. 76 207 75 257 76 306 0,0 47,8 

OUTROS 11 860 10 857 11 936 0,0 8,8 

TOTAL 3.174 10.837 3.395 14.866 3.529 16.819 11,2 55,2 
FONTE: COPEL. 

 
 Com respeito à iluminação pública, nem todo o quadro urbano da Cidade é atendido, 
restando cerca de 6% de vias urbanas sem iluminação. Na Avenida Manoel Ribas e demais vias da 
região central da Cidade, utilizam-se lâmpadas de vapor de sódio com 250W, enquanto nas vias 
adjacentes são utilizadas lâmpadas de vapor de sódio com 150W. ou 70W. Algumas vias ainda 
utilizam lâmpadas de vapor de mercúrio, de 80Wou 125W, como é o caso da Vila Cristo Rei. Ver 
MAPA 17 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 

Do mesmo modo que ocorre quanto à coleta de esgoto e à drenagem pluvial, a Lei nº. 
9.785/99 também exige a implantação de rede de distribuição de energia elétrica nos novos 
parcelamentos, o que deverá contribuir para que o nível de qualidade urbana encontrado nas áreas 
mais centrais da Cidade também seja estendido às áreas que vierem a ser loteadas no futuro. 

 
10.5.5. Comunicações 
 

O Município de Rio Azul é relativamente bem servido no aspecto de telecomunicações, 
contando com serviços de telefonia fixa, operada pela empresa Brasil Telecom, e de telefonia móvel, 
explorada pelas empresas Brasil Telecom, Claro, Tim e Vivo, embora o sinal seja bastante falho na 
área rural.  

 
A Cidade possui apenas uma agência dos Correios, a qual presta o serviço de Banco Postal, 

mediante convênio com o Banco Bradesco, e uma empresa de radiodifusão. O jornal Hoje Centro Sul, 
de Irati, é o meio impresso de divulgação de notícias em Rio Azul, que também recebe periódicos de 
âmbito estadual e nacional. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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MAPA 17 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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10.6. SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
10.6.1. Transportes Coletivos 
 
 O Município encontra-se razoavelmente bem servido quanto às ligações de transporte 
coletivo intermunicipal, sendo atendido pelas empresas Princesa dos Campos e J. Araújo. Esta última 
opera a linha Rio Azul-Curitiba, contando com apenas um horário diário. Já a companhia Princesa 
dos Campos conta com as seguintes linhas: 

- Rio Azul-União da Vitória, sendo 3 horários de 2ª a sábado, e 2 aos domingos;  
- Rio Azul-Irati, sendo 4 horários de 2ª a sábado, e 3 aos domingos; 
- Rio Azul-Ponta Grossa, passando por Irati e Teixeira Soares, sendo 2 horários de 2ª a 

sábado, e 3 aos domingos.  
 

O terminal rodoviário situa-se na região central da Cidade, na edificação que abrigava a 
antiga ferroviária, sendo bastante acessível aos seus usuários e aos ônibus que a ele chegam 
provenientes da rodovia BR-153 ou que para esta se dirigem partindo do terminal. Este está bem 
dimensionado ao movimento atual de chegada e partida de ônibus, bem como para atender os 
passageiros que embarcam e desembarcam diariamente na Cidade. Ver FIGURA 41 e MAPA 18 – 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
FIGURA 41 – TERMINAL RODOVIÁRIO 

 
FONTE: INTERACTO em 11/09/2008. 

 
 
10.6.2. Coleta e Deposição de Resíduos Sólidos 
 
 O serviço de coleta de lixo em Rio Azul é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que 
responde também pela varrição de ruas, poda de árvores e coleta de resíduos vegetais e de 
construções. De acordo com informações da MINEROPAR, a deposição dos resíduos sólidos era 
feita em um lixão situado dentro do perímetro urbano, a aproximadamente 200 metros do acesso 
principal da cidade e bastante próximo de moradias. Ver FIGURA 42 e MAPA 18 – EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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FIGURA 42 – ANTIGO LIXÃO 

 
FONTE: MINEROPAR. 

 
A Prefeitura delimitou então uma nova área, destinada à implantação de um aterro sanitário, 

na localidade de Palmeirinha, distante cerca de 4 km da sede municipal. A obra, executada em 
regime de urgência, compreende duas valas de aproximadamente 20 metros de extensão, 5 metros 
de largura e 4 metros de profundidade, distantes entre si em torno de 5 metros, as quais servem à 
deposição do lixo. Segundo relatório da MINEROPAR, as valas deveriam receber um filtro de rocha 
dura e adequadamente graduada, para percolação e filtragem do chorume, que seria recolhido em 
um tanque de tratamento. 

 
Entretanto, a rocha utilizada como filtro não apresenta as características necessárias, uma 

vez que se desintegra, formando uma espécie de lama que impermeabiliza os drenos. Com isso, o 
chorume não é adequadamente recolhido para o tanque de tratamento, infiltrando-se no solo e 
contaminando o lençol freático. Tendo em vista essa deficiência, até o momento o IAP não liberou o 
uso do aterro, o que acarreta graves conseqüências para o meio ambiente. Ver FIGURA 43. 

   
FIGURA 43 – VALA DO ATERRO SANITÁRIO DE PALMEIRINHA 

 
FONTE: MINEROPAR. 
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Outro fato negativo é que não existe programa de reciclagem em funcionamento em Rio Azul, 
sendo os materiais potencialmente recicláveis lançados no lixão juntamente com o lixo comum. Em 
seu relatório, a MINEROPAR recomendou que o Município iniciasse um programa de reciclagem de 
materiais, racionalizando o aproveitamento dos resíduos sólidos, tanto domésticos quanto industriais, 
de forma a melhorar a qualidade de vida da comunidade. 
 
10.6.3. Cemitério 

 
O serviço funerário em Rio Azul é de responsabilidade do Município, através de um cemitério 

existente na sede municipal. O cemitério está localizado na porção sudeste do quadro urbano, 
contendo uma área de aproximadamente 11.400,00m2. Ver FIGURA 44 e MAPA 18 – 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
FIGURA 44 – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO AZUL 

 
FONTE: INTERACTO em 20/08/2007. 
 
10.6.4. Educação 
 

O sistema de ensino em Rio Azul contempla desde a pré-escola até o ensino médio. Segundo 
dados da SEED, há 33 estabelecimentos dedicados à educação infantil e ao ensino fundamental e 
médio no Município, dos quais oito na sede municipal e 25 nas diversas comunidades do interior. 
Destas, apenas uma, de educação especial, é particular, sendo todas as demais públicas. Dentre os 
estabelecimentos localizados na Cidade constam duas escolas estaduais, sendo uma de ensino 
fundamental e médio, e outra apenas de ensino fundamental, e uma escola municipal de ensino 
fundamental. Há ainda quatro centros municipais de educação infantil, sendo duas no Centro, uma na 
Vila Diva e outra na Vila Cristo Rei, e uma escola especializada em educação especial, particular. Ver 
MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
No interior, a comunidade de Invernada conta com uma escola estadual de ensino 

fundamental e médio e com uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental. Já na 
localidade de Marumbi dos Elias há uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental. 
Afora essas, há 22 escolas rurais municipais, multisseriadas, localizadas nas comunidades de Água 
Quente dos Domingues, Água Quente dos Meiras, Água Quente dos Rosas, Barra da Cachoeira, 
Braço do Potinga, Butiazal, Cachoeira dos Paulistas, Cortiça, Faxinal dos Bugres, Faxinal dos 
Mouras, Faxinal dos Paulas, Faxinal de São Pedro, Marumbi dos Ribeiros, Porto Soares, Pinhalzinho, 
Rio Azul de Cima, Rio Azul dos Soares, Salto Braço do Potinga, Serra Azul, Taquari (duas escolas) e 
Vila Nova. Ver TABELA 24.  
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TABELA 24 – ESCOLAS POR LOCALIDADE EM RIO AZUL 
LOCAL ESCOLA CLASSES TURMAS 

AGUA QUENTE DOS DOMINGUES E R M NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO FUND 1 

AGUA QUENTE DOS MEIRAS E R M MODESTO ALVES FUND 1 

AGUA QUENTE DOS ROSAS E R M DUQUE DE CAXIAS FUND 1  

BARRA DA CACHOEIRA E R M SANTO ANTONIO FUND 1  

BRACO DO POTINGA E R M JOAO PESSOA FUND 1  

BUTIAZAL E R M SAO FRANCISCO DE ASSIS FUND 1  

CACHOEIRA DOS PAULISTAS E R M SAO JOAO I FUND 1  

COL EST DR. AFONSO A. DE CAMARGO FUND E MÉDIO 25 

CMEI DEP. ANIBAL KHURY EDUC INF 4 

ESC EST DR CHAFIC CURY FUND 24 

CMEI PEQUENO POLEGAR II EDUC INF 2 

ESC TIA EMILIA PASZKO EDUC ESPECIAL 10 

ESC MUN PROFª VANDA HESSEL FUND 35 

CMEI CRISTO REI EDUC INF 1  

CENTRO 

CMEI CRIANCA FELIZ EDUC INF 1  

CORTICA E R M SAGRADO CORACAO DE JESUS FUND  1  

FAXINAL DE SAO PEDRO E R M JOSE BONIFACIO FUND 5  

FAXINAL DOS BUGRES E R M CARAMURU FUND 1  

FAXINAL DOS MOURAS E R M SANTA LUCIA FUND 1  

FAXINAL DOS PAULAS E R M SANTA ANA FUND 1  

ESC MUN PROFª ANAHIR O.LIMA EDUC INF E FUND 6  
INVERNADA 

COL EST NOSSA SENHORA APARECIDA FUND E MÉDIO 11  

MARUMBI DOS ELIAS ESC MUN URQUIZ CORDEIRO EDUC INF E FUND 6  

MARUMBI DOS RIBEIROS E R M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO  FUND 1  

PINHALZINHO E R M SANTA TEREZINHA FUND 1  

PORTO SOARES E R M JOAQUIM VIEIRA FUND 1  

RIO AZUL DE CIMA E R M DR GETULIO VARGAS EDUC INF E FUND 6  

RIO AZUL DOS SOARES E R M SAO SEBASTIAO FUND 1  

SALTO BRACO DO POTINGA E R M RUI BARBOSA FUND 1  

SERRA AZUL E R M SANTA MARIA FUND 1  

E R M ANTONIO JOSE RIBEIRO FUND 1  
TAQUARI 

E R M LATINO SANTINI FUND 1  

VILA NOVA E R M FRANCISCO SOARES FUND 1  

FONTE: SEED 

 
Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, nos últimos dez anos já foram 

fechados dez estabelecimentos da área rural que funcionavam em regime multisseriado, apesar da 
relutância das comunidades, que têm rejeição à idéia de perder a escola local. No entanto, a 
nuclearização do ensino municipal é inevitável, tendo em vista os prejuízos à qualidade de ensino 
ocasionados pelo regime multisseriado. 

 
Quanto ao número de matrículas, dados do INEP informam que havia em 2004 um total de 

3.187 alunos matriculados, dos quais 43,1% no ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 30,9% no de 5ª 
a 8ª série. Havia ainda 16,4% matriculados no ensino médio, 7,2% no pré-escolar e 2,0% em creches. 
Por fim, 0,4% das matrículas referiam-se à educação de jovens e adultos, visando concluir o ensino 
fundamental. 

 
A mesma fonte indica que em 2008 o total de matrículas foi de 3.201 alunos, dos quais 41,8% 

no ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 35,2% no de 5ª a 8ª série. Havia ainda 16,2% matriculados 
no ensino médio, 4,8% na pré-escola e 1,6% em creches. Por fim, 0,4% das matrículas referiam-se à 
educação de jovens e adultos, visando concluir o ensino fundamental. 

 
Tais dados demonstram que o aumento no número de matrículas em um período de 4 anos 

foi de apenas 0,4%, tendo havido queda em praticamente todas as modalidades de ensino, à 
exceção do ensino de 5ª a 8ª série, em que houve aumento de 14,4%. A maior diminuição se deu nas 
matrículas do ensino pré-escolar, com queda de -33,5%, e nas creches, de -14,5%, o que é 



 117 

compatível com a diminuição nas taxas de crescimento demográfico. Igualmente diminuiu o número 
de matrículas no EJA, de -14,3%, no ensino fundamental de 1ª a 4ª série, de -2,8%, e no ensino 
médio, de -2,8%. Ver TABELA 25. 

 
TABELA 25 – MATRÍCULAS POR SÉRIE EM RIO AZUL. 2004/2008 

2004 2008 CLASSE 
ALUNOS % ALUNOS % 

∆ % 
2004/2008 

CRECHE 62 2,0 53 1,6 -14,5 
PRÉ-ESCOLA 230 7,2 153 4,8 -33,5 
FUND 1ª A 4ª SÉRIE 1.375 43,1 1.337 41,8 -2,8 
FUND 5ª A 8ª SÉRIE 984 30,9 1.126 35,2 14,4 
MÉDIO 522 16,4 520 16,2 -0,4 
EJA FUND 14 0,4 12 0,4 -14,3 
TOTAL 3.187 100,0 3.201 100,0 0,4 
FONTE: INEP 

 
O transporte escolar está a cargo de frota própria do Município, que compreende 7 ônibus e 4 

microônibus, além de outros três veículos terceirizados. Tais veículos são responsáveis por 14 linhas 
de transporte escolar, que trazem os alunos do interior para a sede municipal, ou que circulam dentro 
da Cidade, a saber: 

- Rio Azul – Butiazal; 
- Rio Azul – Água Quente dos Meiras – Água Quente de Cima – Lajeado dos Mellos – Rio Azul 

de Cima; 
- Rio Azul – Água Quente dos Rosas – Cachoeira dos Paulistas – Água Quente dos Meiras –

Cachoeira dos Paulistas; 
- Rio Azul – Faxinal dos Paulas – Faxinal de São Pedro – Barra do Rio Azul; 
- Rio Azul – Lajeado dos Mellos – Rio Azul de Cima – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias; 
- Rio Azul – Vera Cruz – Cerro Azul – Beira Linha – Pozinho – Marumbi dos Ribeiros – Areia 

Branca; 
- Rio Azul – Pinhalzinho – Beira Linha – Palmeirinha – Faxinal de São Pedro – Faxinal dos 

Paulas – Butiazal; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Faxinal dos Mouras – Taquari – Areia Branca – 

Pozinho; 
- Rio Azul – Palmeirinha – Rio Azul dos Soares – Invernada – Cortiça – Barra do Rio Azul; 
- Rio Azul – Porto Soares – Vila Nova – Rio Azul dos Soares – Salto do Braço do Potinga – 

Braço do Potinga – Invernada; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Pozinho – Faxinal dos Limas – Faxinal dos 

Elias; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Pozinho – Areia Branca – Marumbi dos 

Ribeiros; 
- Rio Azul – Salto do Braço do Potinga – Porto Soares – Invernada – Rio Azul dos Soares – 

Palmeirinha – Marumbi dos Ribeiros – Taquari – Faxinal dos Mouras; 
- Rio Azul – Vila boa Vista do Erexim – Vila Mirotto – Vila Abib – Vila Maria – Vila Cristo Rei – 

Vila Santa Terezinha – Vila Carneiro – Beira Linha. 
  
O Município está empreendendo esforços para finalizar seu Plano Municipal de Educação, 

após o qual será revisto o plano de cargos e salários dos professores. O regime de ensino de 9 anos 
ainda não entrou em vigor porque o número de alunos na faixa etária de 6 anos, que deveria 
ingressar no 1º ano do novo regime, é muito pequeno. 

 
O Município conta com duas bibliotecas, das quais uma foi inaugurada recentemente por 

parte do governo Estadual, denominada “Biblioteca Cidadã”, além das bibliotecas das escolas, para 
uso exclusivo dos alunos.  

 
 

10.6.5. Saúde e Assistência Social 
 

O Município pertence à 4ª Regional de Saúde do Estado, com sede em Irati. A assistência à 
saúde em Rio Azul é prestada por dez postos de saúde municipais, sendo um Posto de Saúde 
Central e nove mini-postos na área rural, nas localidades de Água Quente dos Meiras, Barra da 
Cachoeira, Faxinal de São Pedro, Invernada, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros, Porto 
Soares, Rio Azul dos Soares, Taquari. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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O Posto de Saúde Central presta atendimento ambulatorial, além de atendimento 
odontológico, contando com três dentistas, e de fisioterapia, com um fisioterapeuta. O PSC funciona 
junto ao Centro de Saúde da Mulher e da Criança, o qual conta com um médico ginecologista em 
regime de 20 horas semanais. Ver FIGURA 45. 

 
FIGURA 45 – CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
O atendimento hospitalar em Rio Azul é prestado por um estabelecimento particular 

filantrópico, o Hospital São Francisco de Assis, que atende pelo SUS. Este estabelecimento, de 
pequeno porte, presta, além de internamento, serviços de radiografia e ecografia, contando com três 
médicos, dos quais um clínico geral, um urologista e um ginecologista. O Município não conta com 
laboratório de análises clínicas próprio, mantendo convênio com dois estabelecimentos particulares 
da Cidade, os quais têm convênio com o SUS.  

 
Serviços especializados ou de maior complexidade são encaminhados para o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da AMCESPAR – Associação dos Municípios da Região Centro Sul do 
Paraná – em Irati, ou para hospitais em Curitiba ou Ponta Grossa, sendo essa última Cidade destino 
nos casos de cardiologia ou ortopedia.  

 
O CIS/AMCESPAR abrange os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, 

Inácio Martins, Irati, Mallet, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. Foi institucionalizado em 1994, 
visando assegurar à população dos municípios consorciados a prestação de serviços médicos nas 
seguintes especialidades: cardiologia, oftalmologia, ortopedia, neurocirurgia, endocrinologia, urologia, 
cirurgia geral, cirurgia vascular, psiquiatria, cirurgia torácica, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, 
pediatria e psicologia. Além disso, presta atendimento odontológico através do CEO – Centro de 
Especialidades Odontológicas e está implantando atendimento de saúde mental através do CAPS – 
Centro de Atenção Psicossocial. 

 
O Programa Saúde da Família – PSF está presente no Município, sendo que na Cidade o 

Posto de Saúde Central compreende duas equipes, as quais atendem todo o quadro urbano, dividido 
ao meio pela Avenida Manoel Ribas. A equipe PSF-1 tem como área de abrangência toda a porção 
urbana a leste da Avenida Manoel Ribas, incluindo parte do Centro da Cidade, Vila Diva, Vila Cristo 
Rei, Vila Veronez, Vila Miroto e Vila Burko, além das localidades de Serra Azul, Faxinal do São Pedro, 
Barra do Rio Azul e Palmeirinha. Já a equipe PSF-4 atende toda a porção urbana a oeste da Avenida 
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Manoel Ribas, incluindo parte do Centro da Cidade, Vila Abib e Vila Carneiro, além das localidades de 
Beira Linha, Rio Vinagre, Pinhalzinho, Butiazal e Cachoeira dos Paulistas.  

 
Existem outras duas equipes do PSF no Município, sendo a PSF-2 com sede em Porto 

Soares e abrangendo, além desta, as comunidades de Lajeado dos Mellos, Rio Azul de Cima, Braço 
do Potinga, Salto do Braço do Potinga, Invernada, Rio Azul dos Soares e Vila Nova. A PSF-3 tem 
sede na Barra da Cachoeira e, além desta, compreende as comunidades de Água Quente dos 
Meiras, Faxinal dos Limas, Faxinal dos Elias, Faxinal dos Mouras, Taquari dos Ribeiros, Marumbi dos 
Ribeiros e Marumbi dos Elias. Além do PSF, os mini-postos de Porto Soares e Barra da Cachoeira 
também dispõem do Programa Saúde Bucal, contando com um dentista e um auxiliar de consultório 
dentário cada um. 

 
Cada equipe do PSF compreende um médico, um enfermeiro, três auxiliares de enfermagem 

e de 5 a 10 agentes comunitários da saúde, atendendo em média de 3.000 a 3.500 pessoas. De 
acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2006 a porcentagem de população coberta 
pelo PSF foi de 89,0%, contra 93,0% em 2007, revelando um aumento de 4,5% na cobertura. 

 
O serviço municipal de saúde dispõe de duas ambulâncias, seis carros de passeio, para uso 

do PSF e demais funcionários, e uma motocicleta. Também possui dois microônibus, sendo um para 
encaminhamento diário de pacientes a Irati e outro também diário para Curitiba. 

 
Além da assistência à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde também está encarregada da 

Vigilância Sanitária, contando com uma médica veterinária e três agentes da dengue, responsáveis 
pelo controle e erradicação dessa doença no território municipal. Em 2006 foram realizadas 330 
inspeções sanitárias em estabelecimentos, contra 385 em 2007, revelando um aumento de 16,7% no 
período. Além disso, foram ainda realizadas 16 análises laboratoriais de água em 2006, contra 40 em 
2007, com aumento de 150,0%. 

 
Quanto aos índices de mortalidade, dados da SESA informam que em 2002 contabilizaram-se 

3 óbitos de menores de um ano, para 217 nascidos vivos, resultando em um coeficiente de 
mortalidade infantil de 13,82 para cada 1.000 nascidos vivos, valor este melhor do que a média da 4ª 
Regional da Saúde, que foi de 18,92 naquele mesmo ano. Em 2005 contabilizaram-se 7 óbitos de 
menores de um ano, para 269 nascidos vivos, resultando em um coeficiente de mortalidade infantil de 
26,02 para cada 1.000 nascidos vivos, índice muito superior ao de 2002 e também ao da média 
regional, que foi de 17,13, que indica piora nos indicadores de saúde municipais. 

 
 Com relação à maternidade materna, a mesma fonte indica que no ano de 2002, dentre 217 
nascidos vivos em Rio Azul, não foi computado nenhum óbito materno, resultando em um coeficiente 
nulo, que se repetiu em 2005, de um total 269 nascidos vivos no Município.  
 

Do total de partos em 2002, 65,0% foram vaginais e 35,0% de cesarianas, enquanto o índice 
de gravidez na adolescência foi de 15,7%, contra 21,1% da média regional. Em 2005, 63,9% dos 
partos foram vaginais e 36,1% de cesarianas, revelando um aumento no número de partos cesários, 
enquanto o índice de gravidez na adolescência foi de 23,8%, contra 21,8% da média regional, 
representando um acréscimo de 51,6% em relação a 2002. 

 

No que diz respeito à mortalidade externa, dados da SESA indicam que em 2002 o 
coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes foi nulo para tuberculose, hanseníase e AIDS, 
porém de 98,79 para as doenças cardiovasculares, de 91,19 para as neoplasias e de 15,20 para as 
doenças infecciosas e parasitárias. Os suicídios representaram 15,20 mortes por 100.000 habitantes, 
os homicídios 7,60 e os acidentes de trânsito 7,60. 

 
Em 2005, a mesma fonte indica que se mantiveram nulos os coeficientes de mortalidade por 

tuberculose, hanseníase e AIDS, enquanto o de doenças cardiovasculares subiu para 268,5 e o de 
neoplasias para 164,1. O coeficiente de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias caiu para 
7,5 por 100.000 habitantes, enquanto os suicídios, os homicídios e os acidentes representaram 14,9 
cada um. 

 
Segundo funcionários do setor, a principal questão de saúde em Rio Azul são os problemas 

cardiovasculares, o que motivou a implementação de um programa de controle da hipertensão arterial 
e da diabetes junto à população. Também são preocupantes os casos de intoxicação por agrotóxicos, 
inclusive com casos de má formação fetal e mortalidade infantil ocasionados pela exposição das 
gestantes aos venenos utilizados nas plantações. Tal fato motivou a realização de uma campanha 
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alertando as gestantes quanto aos perigos da exposição aos agrotóxicos durante a gravidez. Outro 
programa levado a cabo é o Programa de Saúde Mental, tendo Rio Azul sido pioneiro na região a 
implementar um programa contra o tabagismo, cujo índice é alto no Município. Cabe lembrar que Rio 
Azul é a capital brasileira no plantio do fumo.  
 

Quanto à cobertura vacinal no Município, dados da SESA indicam que para vacina 
tetravalente em menores de um ano, contra difteria, tétano, coqueluche e meningite, foi de 100,42% 
em 2003, tendo caído para 94,81% em 2006. Contra hepatite B, a cobertura também diminuiu, 
passando de 101,67% para 92,59% no período 2003-2006, o mesmo ocorrendo com a cobertura da 
imunização contra tuberculose (BCG), que caiu de 107,50% para 83,70%, e contra poliomielite, que 
diminuiu de 100,83% para 94,81% no mesmo período. Tal queda na cobertura vacinal deve ser 
motivo de investigação por parte do Município, para que sejam tomadas as providências no sentido 
de alcançar o total da população alvo nas próximas campanhas. 

 
De acordo com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, as principais demandas do 

setor são a contratação de um pediatra e a aquisição de uma ambulância. Como foram feitas obras 
recentes, não há necessidade imediata de reformas e construções na área de saúde, nem tampouco 
de aquisições de equipamentos médico-hospitalares. 

 
Com respeito à assistência social, esta está a cargo da Secretaria Municipal de Promoção 

Social, contando com duas assistentes sociais, uma pedagoga e um técnico administrativo. O 
Município ainda não conta com um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – o que limita 
a dotação de verbas para o setor assistencial. 

 
Dentre os programas da Secretaria constam alguns do Governo Federal e Estadual, tais 

como o Bolsa Família e o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Há ainda outros de 
cunho municipal, como a Casa Lar, que desenvolve trabalhos com crianças e adolescentes em 
situação de risco, sob ordem judicial. 

 
De acordo com técnicos do setor, são dignos de nota no Município os muitos casos de 

alcoolismo, e também de violência doméstica e suicídio, estes muitas vezes relacionados ao consumo 
de álcool. Por outro lado, ainda são raros os casos de prostituição ou uso de drogas, que infelizmente 
vêm aumentando. Ainda segundo os funcionários da Secretaria, é comum na região de Rio Azul, com 
características da colonização polonesa e ucraniana, que muitas pessoas permaneçam solteiras, 
chegando à velhice completamente sozinhas. 

 
Por este motivo, os asilos na região estão superlotados, a exemplo do Lar dos Velhinhos de 

Rio Azul, que conta com cerca de 50 internos, demandando a implementação de políticas 
assistenciais voltadas aos idosos. Além do Lar dos Velhinhos, constam dentre os estabelecimentos 
assistenciais de Rio Azul a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – APMI – e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
Quanto às questões da moradia, apesar de não haver informações precisas sobre o déficit 

habitacional do Município, sabe-se que o mesmo é pequeno, o que pode ser aferido pelas pequenas 
dimensões dos conjuntos habitacionais construídos na Cidade, bem como pela pouca freqüência com 
que são implantados. Aliás, cabe ressaltar o fato positivo da implantação recente de conjuntos 
habitacionais de pequeno porte, plenamente inseridos na malha urbana, o que promove a integração 
física de sua população à da Cidade, colaborando para sua inclusão social. 

 
 

10.6.6. Cultura, Esporte e Lazer 
 

Rio Azul possui poucas opções culturais, não dispondo de uma infra-estrutura capaz de 
ofertar satisfatoriamente à população serviços dessa natureza. Não conta com museus, auditórios, 
clubes ou qualquer outro espaço para a cultura, à exceção da Casa da Cultura, cujas instalações dão 
bastante modestas. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
Desde 2006 há um projeto conjunto entre professores e alunos da rede municipal para 

resgatar a história do município, com a criação de uma Sala da Memória. Apesar de muitos objetos 
antigos já terem sido doados pela comunidade, e da aprovação junto ao Legislativo, o projeto não foi 
levado a cabo pelo Executivo por falta de infra-estrutura física adequada. Tal demanda deverá ser 
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solucionada parcialmente, com a alocação de um espaço junto ao terminal rodoviário específico para 
a Sala da Memória. 

 
Quanto aos parques e praças, há o Parque de Rodeios Osdival Braz, situado na porção leste 

da Cidade, e o Parque da Pedreira, localizado fora do perímetro urbano, ocupando uma antiga 
pedreira desativada em área de grande beleza natural. Está prevista em 2009 a construção de um 
Centro de Eventos no Parque da Pedreira, permitindo a diversificação dos eventos realizados 
naquele local e ampliando as opções de lazer e cultura da população.  

 
Dentre os eventos culturais de Rio Azul, tem destaque a chamada “Fest’in Rio”, realizada 

tradicionalmente no mês de janeiro, mas que nos últimos dois anos foi comemorada em fevereiro. A 
festa, que em 2009 teve sua 8ª edição, ocorre no Parque da Pedreira, juntamente com a Festa do 
Carneiro e do Cabrito, em sua 4ª edição.  

 
O evento, que compreende shows e bailes de música gauchesca, sertaneja e pop, dispõe de 

praça de alimentação, duas lanchonetes e um restaurante que prepara, por ocasião da festa, pratos à 
base de carne caprina. No dia de abertura, além da escolha da Garota da Festa, é realizada uma 
competição gastronômica para escolher o melhor tempero de carneiro assado, sendo que no decorrer 
da festa o público pode assistir ainda a competições de motocross, além de praticar atividades tais 
como cavalgadas ecológicas, rapel e tirolesa.  

 
Outro evento de destaque no ano de 2009 em Rio Azul é o Rodeio Crioulo Interestadual, 

promovido pelos centros de tradições gaúchas da região, os quais reúnem-se para participar dos 
concursos de laço, gineteadas e desfiles. O evento compreende apresentações de fandango, 
comercialização de artigos gauchescos e degustação de comidas típicas, com o objetivo de difundir e 
cultivar o tradicionalismo. O rodeio acontece no Parque de Rodeios Osdival Braz, sob a coordenação 
do CTG Cavalo Preto, de Rio Azul. 

 
Cabe mencionar ainda os eventos culturais ligados à etnia ucraniana, tais como o estudo do 

idioma ucraniano, através do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas do Colégio Estadual Dr. 
Afonso Alves de Camargo, que atende atualmente 80 alunos de Rio Azul e 15 provenientes de Mallet. 
Além do estudo da língua, o grupo celebra a “Sviatchéne”, a Páscoa segundo o rito ucraniano, 
confeccionando as tradicionais “pessankas“ e entoando músicas tradicionais daquela etnia. 

 
Por fim, ocorre em Rio Azul também o FEMUSEP – Festival de Música Sertaneja e Popular, 

programado para o mês de julho de 2009. De âmbito regional, o evento é aberto às categorias adulto 
e infantil, revelando novos talentos na interpretação destes dois gêneros musicais. Além desse 
festival, será promovido em 2009 o Torneio de Canto de Pássaros, com a apresentação de curiós a 
uma banca de juízes que analisarão a voz, o andamento e a melodia do canto, em uma apresentação 
com duração de cinco minutos. 

 
Em termos de instalações esportivas, a Cidade conta com o Ginásio de Esportes Albino 

Ianoski, conhecido como “Albinão”, bem localizado porém necessitando urgente de reparos em suas 
instalações. Há ainda o Estádio Municipal Oreste Palú, igualmente demandando melhorias, e as 
diversas quadras esportivas localizadas nas escolas municipais e estaduais. Ver FIGURA 46. 

 
No que se refere às práticas desportivas, a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 

cuja sede está sendo transferida par o Ginásio de Esportes, desenvolve vários torneios e 
campeonatos de âmbito municipal, tais como o Campeonato Municipal de Tênis de Mesa e de 
Xadrez. Há ainda campeonatos de futebol de campo, futsal e voleibol, além de torneios de canastra, 
truco, bilhar e bocha.  

 
Outro evento esportivo que ocorre anualmente na região são os JOCOP’s – Jogos Colegiais 

do Paraná. As modalidades praticadas incluem basquete, futebol, futsal, handebol e voleibol, com a 
participação de alunos dos municípios de Fernandes Pinheiro, Guamirianga, Inácio Martins, Irati, 
Mallet, Prudentópolis, Rio Azul, Rebouças e Teixeira Soares. 
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FIGURA 46 – GINÁSIO DE ESPORTES 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
 
10.6.7. Segurança Pública e Defesa Civil 
 

A segurança pública no Município é feita através da Delegacia de Polícia Civil e da Polícia 
Militar, ambas localizadas no mesmo endereço, no Centro da Cidade. A Delegacia de Polícia Civil de 
Rio Azul é subordinada à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, que congrega os municípios de 
Arapoti, Carambeí, Castro, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, 
Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Rebouças, Rio Azul, Sengés e 
Teixeira Soares. O Destacamento da Polícia Militar de Rio Azul pertence à área de abrangência da 2ª 
Companhia de Polícia Militar de Irati, que por sua vez está subordinada ao 1º Batalhão de Polícia 
Militar do Paraná, com sede em Ponta Grossa. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 

 
Atualmente, o 1º BPM cobre 19 municípios da Região dos Campos Gerais, estando dividido 

em três Companhias, sendo a 1ª Companhia sediada em Ponta Grossa, a 2ª Companhia em Irati e a 
3ª Companhia em Castro. A 2ª Companhia atende outros nove municípios além de Irati e Rio Azul – 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Porto Amazonas, Rebouças, 
Teixeira Soares – além do Distrito de Witmarsun. O Município de Rio Azul é atendido pelo Corpo de 
Bombeiros Comunitário de Rebouças, e também pelo Corpo de Bombeiros de Irati, ambos 
subordinados ao 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa. Eventualmente, são feitos 
atendimentos também pelo Corpo de Bombeiros Comunitário de Mallet, dependendo da 
disponibilidade e da necessidade. 

 
Em 2008, de acordo com o Sistema de Registro de Ocorrências do Corpo de Bombeiros do 

Paraná, foram registradas seis ocorrências no Município de Rio Azul, sendo: 
- uma colisão de veículos, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153 próximo ao Parque da 

Pedreira; 
- dois capotamentos de veículo na Rodovia BR-153, sendo um próximo ao Parque da Pedreira 

e outro próximo ao trevo de acesso à Cidade; 
- um incêndio em edificação na Cidade; 
- uma busca de pessoa, na zona rural; 
- um resgate de cadáver vítima de afogamento, ocorrido no Parque da Pedreira. 
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Em 2007, a mesma fonte indica a existência de 14 ocorrências, a saber: 
- uma colisão de veículos na Rodovia BR-153, próximo ao trevo de acesso a Rio Vinagre; 
- um capotamento de veículo na Rodovia BR-153, próximo ao Parque da Pedreira; 
- um capotamento de veículo, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153, na zona rural; 
- seis incêndios em edificação; 
- um incêndio em edificação, com resgate de cadáver; 
- um incêndio ambiental ocorrido às margens da BR-153, próximo ao trevo de acesso à 

Cidade; 
- uma busca de pessoa, na zona rural; 
- um resgate de cadáver vítima de afogamento, ocorrido no Poço do Marcondes; 
- um resgate de cadáver ocorrido no Parque da Pedreira. 

 
Em 2006, por sua vez, houve quatro ocorrências, a saber: 

- um capotamento de veículo ocorrido na Rodovia BR-153, próximo ao trevo de acesso à 
Cidade; 

- um capotamento de veículo, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153, na zona rural; 
- um incêndio ambiental ocorrido às margens da BR-153, próximo ao trevo de acesso à 

Cidade; 
- um atendimento a banhistas ocorrido no Parque da Pedreira. 

 
Os dados acima revelam que as principais ocorrências em Rio Azul nos últimos três anos 

referem-se a acidentes de trânsito na Rodovia BR-153, em grande parte agravados pelo traçado 
sinuoso dessa estrada e pela ausência de acostamento, o que certamente aumenta as chances de 
desastres. Os incêndios também figuram dentre as ocorrências mais freqüentes, assim como os 
casos de afogamento e acidentes ocorridos no Parque da Pedreira, demandado medidas para evitar 
tais eventos. 
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MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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11. SISTEMA DE CONTROLE DE DECISÕES 
 
11.1. LEGISLAÇÃO VIGENTE 
 
 A legislação urbanística constitui o meio pelo qual o poder público municipal estabelece as 
normas que orientam, condicionam e disciplinam o relacionamento da população com a sua cidade, 
no que se refere ao uso e à ocupação do solo. Porém, mais do que estabelecer normas 
disciplinadoras para a convivência harmoniosa da sociedade no habitat urbano, essa legislação deve 
propor um modelo de organização e construção da cidade capaz de promover a adesão e constituir 
um projeto comum de toda a sociedade. Por isso, a legislação de controle do uso do solo tem que 
traduzir com clareza qual o tipo de projeto urbanístico proposto para a cidade e qual a forma de 
inserção dos cidadãos na consecução desse projeto ao longo do tempo. 
  

Para tanto, as leis urbanísticas devem ser discutidas e amadurecidas amplamente antes de 
serem aprovadas, de sorte que, uma vez colocadas em vigor, não venham a sofrer alterações a todo 
instante, para não gerar descrédito e perda de adesão por parte da sociedade, bem como para não 
estimular grupos sociais e econômicos a tentarem modificá-las em favor de interesses subalternos. 
Soma-se a isso o fato de que as mudanças na legislação urbanística, quando freqüentes, 
desorganizam o funcionamento da cidade, deixando-a sem diretrizes definidas de desenvolvimento, 
desestimulam e paralisam os investimentos privados, geram insegurança na população e, não raro, 
ferem direito adquirido, provocando ações judiciais contra a Municipalidade. 
 

Apesar disso, quando as leis urbanísticas revelam deficiências tais que, comprovadamente, 
introduzem distorções no processo de desenvolvimento da cidade, pondo em risco a desejada 
qualidade do território e do espaço construído, justifica-se a sua revisão e, se necessário for, a sua 
completa substituição. Contudo, é preciso um tempo razoável de observação para verificar os efeitos 
dela decorrentes e construir juízo de valor acerca de sua correção técnica e da sua eficácia em sanar 
deficiências, aproveitar potencialidades e implementar o modelo de desenvolvimento proposto.  

 
A experiência mostra que as cidades cujas administrações municipais trocam sua legislação 

urbanística com freqüência acabam sem nenhuma. Por isso, os especialistas recomendam que 5 
anos seria o prazo mínimo para se poder aquilatar convenientemente a validade de uma legislação 
urbanística, antes de alterá-la. Exemplo desse cuidado é o fato de Curitiba ter revisando a sua Lei de 
Zoneamento somente 24 anos depois da mesma ter entrado em vigor em 1975. 

 
Com respeito ao instrumental de leis destinadas a disciplinar a gestão territorial no Município, 

tal legislação é inexistente. O Município nunca foi objeto de um Plano Diretor e não dispõe das leis de 
parcelamento do solo, de uso e ocupação do solo e de edificações. As únicas leis encontradas são a 
Lei Orgânica do Município, aprovada em 28/04/1990, e o Código de Posturas, aprovado através da 
Lei nº. 237/03, de 21/12/2003. Há também a Lei do Perímetro Urbano, de nº. 78/91, promulgada em 
13/06/1991, a qual veio substituir a de nº. 10/81, de 11/12/1981, embora nenhuma delas tenha sido 
implementada, mediante a efetiva monumentalização de seus marcos. 

 
11.1.1. Lei Orgânica do Município 
 
 A Lei Orgânica do Município de Rio Azul, apesar de ter sido aprovada em 1990, traz em seu 
texto vários artigos relativos à política urbana, a qual está fundamentada em princípios tais como a 
função social da propriedade, que só viriam a ser regulamentados em 2001 através do Estatuto da 
Cidade. Em seu Titulo I, Capitulo II, Seção I, os artigos 7º e 8º determinam, dentre as competências 
do Município, a promoção do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e rural. Constam ainda dentre as competências 
municipais a elaboração do Plano Diretor da Cidade e a instituição de normas de edificação, 
loteamento, arruamento e zoneamento urbano, bem como o ordenamento das atividades, fixando 
condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares.  
 

Já o Titulo III, em seu Capitulo I, trata exclusivamente do planejamento municipal, definindo 
que o Município “deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades e promover sua 
política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo 
aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e mediante adequado Sistema de 
Planejamento”. De acordo com o artigo 86, “o planejamento municipal será realizado por intermédio 
de um órgão municipal único, o qual sistematizará as informações básicas, coordenará os estudos e 
elaborará os planos e projetos relativos ao planejamento do desenvolvimento municipal, e 
supervisionará a implantação do Plano Diretor da Cidade”.  
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O texto da Lei menciona que o “Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos 

processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referência 
para todos os agentes publico e privados que atuam na cidade”, sendo suas diretrizes e bases 
definidas de tal modo a garantir o desenvolvimento social e econômico e a ordenação territorial do 
Município. 

 
A participação popular é reforçada no artigo 87, que define que “o planejamento municipal 

terá a cooperação das associações representativas de classe, de profissionais e comunitárias, 
mediante encaminhamento de projetos, sugestões e reivindicações, diretamente ao órgão de 
planejamento do Poder Executivo, ou por meio de iniciativa legislativa popular”. Por fim, no Título III, 
Capitulo II, que trata das obras e serviços municipais, o artigo 89 determina que as obras e serviços 
públicos serão executados de conformidade com o planejamento do desenvolvimento integrado do 
Município, devendo todas as obras publicas realizadas em Rio Azul seguir estritamente o Plano 
Diretor da Cidade. 
 
 No Titulo V, Capitulo II, que trata da política urbana, a Lei Orgânica Municipal determina que 
“a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Publico Municipal, (...) tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 
habitantes”, sendo o Plano Diretor o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. De acordo com o artigo 138, o Plano Diretor disporá, além de outros, sobre: 

 
I – Normas relativas ao desenvolvimento urbano; 
II – Política de formulação de planos setoriais; 
III – Critério de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas 
destinadas a moradias populares (...) ; 
IV – Proteção ambiental; 
V – A ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal; 
VI – A segurança dos edifícios, sua harmonia arquitetônica, alinhamento, nivelamento, 
ingressos, saídas, arejamento, numero de pavimentos e sua conservação; 
VII – Delimitação da zona urbana e de expansão urbana; 
VIII – Traçado urbano, com arruamentos, alinhamentos, nivelamento das vias publicas, 
circulação, salubridade, segurança, funcionalidade e estética da cidade.  

 
 Ainda neste artigo, constam dentre as medidas de controle do uso e ocupação do solo urbano 

as seguintes: 
I – Regulamentação do zoneamento, definindo-se as áreas residenciais, industriais, 
institucionais e mistas; 
II – Especificação dos usos conformes, desconformes e tolerados em relação a cada área, 
zona ou bairro da cidade; 
III – Aprovação ou restrições dos loteamentos; 
IV – Controle das construções urbanas; 
V – Proteção estética da cidade; 
VI – preservação paisagística, monumental, histórica e cultural da cidade; 
VII – controle da poluição. 
 
Por fim, a Lei Orgânica Municipal permite ao Poder Publico Municipal, mediante lei específica 

incluída no Plano Diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, sub-utilizado, ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de parcelamento ou 
edificação compulsória, aplicação de IPTU progressivo no tempo ou desapropriação com pagamento 
mediante titulo da divida publica. No entanto, tais medidas só são aplicáveis a áreas indicadas no 
Plano Diretor da Cidade como destinadas a construção de conjuntos habitacionais populares, 
implantação de vias urbanas ou logradouros públicos e edificação de hospitais, escolas, postos de 
saúde, creches ou outras construções de relevante interesse social. 
 
11.1.2. Código de Posturas 
 

O Código de Posturas em vigor no Município foi promulgado através da Lei nº. 237/03, sendo 
posterior ao Novo Código Civil. Esse Código trata das questões relativas ao poder de polícia do 
Município e às normas de convívio social na comunidade, sobretudo no que respeita à higiene, 
costumes, segurança e ordem pública, e ao funcionamento do comércio e da indústria, sendo 
bastante sucinto.  
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O Título II, que trata da higiene pública, abrange disposições aplicáveis às vias públicas, às 
habitações, aos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço e, mais especificamente, 
àqueles de saúde, alimentação e às piscinas públicas. Trata ainda dos estabelecimentos rurais, das 
mercadorias expostas à venda e às medidas de controle da água, do esgoto e do lixo. Já o Título III 
abrange as disposições referentes à ordem pública, ao trânsito, aos muros e cercas e à conservação 
das vias públicas e das edificações.  

 
Também compreende questões relacionadas aos animais domésticos e nocivos, aos 

inflamáveis e explosivos, à exploração de pedreiras, olarias e afins, às queimadas e cortes de árvores 
e aos anúncios e cartazes. Por fim, o Título IV traz aspectos referentes ao funcionamento do 
comércio e da indústria, incluindo o uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos, enquanto o Título V 
aborda a aferição de pesos e medidas. 
 
11.1.3. Perímetro Urbano 
 
 A Lei nº. 78/91 delimita o perímetro urbano da sede municipal de Rio Azul, que foi acrescido 
de área correspondente à Vila Cristo Rei em comparação com o perímetro anterior, datado de 1981. 
Entretanto, a Lei do Perímetro Urbano não tem um mapa da poligonal em anexo, nem tampouco 
foram monumentalizados os seus pontos, o que inviabilizou sua implementação. 
 
11.1.4. Estatuto da Cidade 
 
 A Lei Federal nº. 10.257/01 - Estatuto da Cidade - aportou ao ramo do direito administrativo 
conhecido como direito urbanístico, um conjunto de instrumentos legais que constituem poderosas 
ferramentas à disposição dos Municípios, para promoverem o desenvolvimento urbano, através do 
controle e orientação da apropriação, ocupação e uso do solo no território municipal. Alguns desses 
instrumentos são bastante drásticos, justificando-se em situações de difícil controle por parte do 
Poder Público, o que demanda a adoção de intervenções radicais para reverter quadros que 
atingiram grandes proporções, com severas repercussões ambientais e/ou sociais.  
 

Entretanto, outros desses instrumentos são de fácil adoção e bastante eficazes em médio e 
longo prazos, como é o caso do instituto da urbanização ou utilização compulsórias do solo urbano, o 
qual permite à Municipalidade intervir com eficiência no mercado imobiliário, induzindo à aceleração 
da oferta de lotes, quando a contenção especulativa dessa oferta, frente à expansão da demanda, 
começa a provocar a elevação do preço da terra, dificultando o acesso à mesma por parte das 
populações menos favorecidas.  

 
O instrumento da edificação e utilização compulsórias, conforme visto anteriormente, já faz 

parte da legislação em Rio Azul, figurando na Lei Orgânica Municipal. Tal fato é bastante positivo, 
principalmente tendo em vista que o arcabouço jurídico do Município não contempla nenhuma lei 
urbanística à exceção da Lei do Perímetro Urbano. Essa pendência, porém, deverá ser solucionada 
com a conclusão do presente Plano Diretor Municipal, que deverá propor nas etapas seguintes um 
conjunto de leis visando o ordenamento e o desenvolvimento físico-territorial, com base nos preceitos 
do Estatuto da Cidade.   
 
 
11.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA O PLANEJAMENTO 
 

Quanto à capacidade de algum órgão da Administração Municipal de desempenhar as 
funções de um organismo local de planejamento, deve-se primeiramente analisar a sua estrutura 
organizacional. Aquela atualmente em vigor foi definida pela Lei nº. 161/2001, na qual a estrutura 
administrativa do Poder Executivo estava dividida em 9 secretarias municipais, sendo 2 como órgãos-
meio, quais sejam a de Administração e a de Finanças, e 7 como órgãos-fim, sendo eles as 
secretarias de Promoção Social; Saúde; Educação e Cultura; Esportes e Recreação; Agricultura e 
Meio Ambiente; Indústria, Comércio e Turismo; e Viação, Obras e Serviços Urbanos.  

 
Mais recentemente, a Secretaria de Educação e Cultura foi desmembrada em duas, 

resultando em 10 secretarias, das quais 8 de órgãos-fim. Além disso, há duas assessorias, Jurídica e 
de Comunicação Social, subordinadas diretamente ao Gabinete do Prefeito. Ver FIGURA 47 a 
FIGURA 57. 
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FIGURA 47 – ORGANOGRAMA DO GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 48 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 49 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 50 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 51 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 
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FIGURA 52 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 53 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 54 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 55 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 56 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
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FIGURA 57 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendo em vista o porte da Cidade de Rio Azul, poderia ser aproveitada a estrutura do 
Departamento de Engenharia e Planejamento Urbano, subordinado à Secretaria de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, como Unidade Técnica de Planejamento – UTP, considerando que suas 
atribuições e seu elenco funcional no presente já o aproximam do conceito de um órgão de 
planejamento. Tais atribuições incluem, por exemplo, a aprovação de projetos e loteamentos, a 
fiscalização de obras e serviços concedidos ou permitidos pela Prefeitura Municipal, a execução de 
levantamentos topográficos e a elaboração de projetos de prédios públicos, dentre outras. 

 
Do ponto de vista dos recursos humanos passíveis de serem aproveitados quando da 

implementação do sistema local de planejamento, o Município apresenta carências, havendo apenas 
um engenheiro civil contratado, que presta serviços um dia por semana, sendo necessário aumentar 
sua carga horária, tendo em vista a implementação do processo de planejamento e gestão municipal 
advindos da aprovação do Plano Diretor Municipal. 

 
 

11.3. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO 
 
 Para efetuar a análise da capacidade de investimento e de endividamento do Município de 
Rio Azul, foram utilizados os elementos contábeis indicados na Lei Federal nº. 4320/64, sendo eles: o 
Anexo 2, contendo as receitas e despesas por categorias; o Anexo 14, retratando o balanço 
patrimonial, incluindo os ativos e passivos; o Anexo 16, com o demonstrativo da dívida fundada; e o 
Anexo 17, que traz o demonstrativo da dívida flutuante. Além desses anexos da lei, foram 
considerados também o cronograma de recebimento das operações de crédito em processo de 
liberação ou a liberar, e o cronograma de pagamentos dos juros e amortizações das dívidas 
constantes do Anexo 16 e das operações de crédito em processo de liberação ou a liberar.  
 

A partir desses elementos, foram construídas quatro tabelas analíticas, sendo a primeira com 
as receitas por fontes; a segunda com as despesas por tipos de usos e a capacidade de 
investimento; a terceira com a composição das dívidas; e a quarta com a capacidade de 
endividamento. A abordagem da capacidade de investimento e de endividamento do Município 
realizada a seguir será iniciada com a análise da situação atual, para efeito de se efetuar o 
diagnóstico da saúde financeira do Município e, em seqüência, passará a projetar a capacidade de 
investimento com recursos próprios e de contrair empréstimos, no horizonte de abrangência do 
presente Plano Diretor Municipal.   
 
11.3.1. Situação Atual das Finanças Municipais 
 
 Observando-se a TABELA 26 que contém as receitas do Município, percebe-se que as 
mesmas cresceram 81,6% entre 2002 e 2006, passando de R$ 7,1 milhões para R$ 12,8 milhões 
nesse último ano. No período analisado, observa-se que as transferências correntes mantiveram-se 
na proporção de 92% das receitas correntes, assim como as receitas tributárias, que continuaram a 
representar 5,0% no período. Tal fato demonstra que, apesar de ter havido aumento absoluto na 
arrecadação tributária, não houve aumento relativo, demonstrando a necessidade urgente de se 
aumentar a cobrança de impostos, para que a Prefeitura possa implementar medidas destinadas a 
alavancar o desenvolvimento do Município e atender aos reclamos da sua população. 
 

Ao examinar-se a TABELA 27 referente às despesas, nota-se que as mesmas aumentaram 
82,0% entre 2002 e 2006, aumento esse quase idêntico àquele referente às receitas no mesmo 
período. Analisando a relação das despesas, verifica-se que os gastos com pessoal tiveram aumento 
considerável, da ordem de 102,8%, passando a representar 47,1% das despesas correntes em 2006 
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contra 42,2% em 2002. Enquanto isso, as chamadas “outras despesas correntes”, tais como aquelas 
destinadas a material de consumo e serviços terceirizados, cresceram 65,9%, caindo sua participação 
de 57,5% para 52,4% no período 2002-2006. 

 
A amortização de dívidas manteve-se numa média de R$ 125 mil por ano entre 2002 e 2006, 

devendo chegar a uma média de R$ 70 mil por ano entre 2007 e 2010, a partir de quando deverá 
estar zerada, considerando apenas os contratos vigentes atualmente. Enquanto isso, os 
investimentos efetuados com recursos próprios no período foram de R$ 1.262 mil ao ano, variando de 
R$ 2.530 mil em 2002 para apenas R$ 456 mil em 2005, passando a R$ 846 mil no ano seguinte. 

 

Os dados históricos do município no período 1997-2006, apontam para estagnação das 
receitas próprias, representadas pelos tributos e serviços prestados, bem como redução nas receitas 
de transferências. Contudo, nesse mesmo intervalo as despesas totais também foram reduzidas, 
principalmente pelo fato das chamadas “outras despesas correntes” terem diminuído 
proporcionalmente mais do que o aumento sofrido pelas despesas de pessoal. Com isso o déficit nas 
contas municipais converteu-se em superávit primário e nominal, o que é bastante positivo para as 
finanças municipais. 

 
Com respeito à TABELA 28 que mostra a evolução das dívidas do Município, nota-se que as 

mesmas somaram R$ 208 mil em 2002, chegando a R$ 721 mil no ano seguinte, para então 
decrescer progressivamente até o patamar de R$ 281 mil em 2006. Dentre as dívidas do Município 
constavam empréstimos junto ao Programa Paraná Urbano e financiamentos para pavimentação e 
aquisição de implementos rodoviários, além de um parcelamento junto ao INSS, quitado entre 2003 e 
2004.  

 
O Município dispõe de baixo grau de endividamento, com sua dívida consolidada situando-se 

na faixa dos 4% da receita corrente líquida no período 2001-2006, e de próximo a zero no horizonte 
do Plano Diretor Municipal. Caso a Administração Municipal opte por realizar seus investimentos com 
base em novas operações de crédito, esse índice deverá aumentar, devendo portanto ser observado 
o limite máximo para endividamento, de 120% da receita corrente líquida. 

 
A TABELA 29 por sua vez, retrata a capacidade de endividamento do Município, envolvendo 

duas modalidades de cálculo. A primeira, chamada de capacidade de endividamento bruta, é obtida 
considerando-se 120,0% da receita corrente líquida menos a despesa corrente líquida (Resolução SF 
nº. 40/2001), enquanto a segunda, denominada capacidade de endividamento ajustada, é obtida 
considerando-se que o pagamento do serviço da dívida não pode ultrapassar 11,5% da receita 
corrente líquida (Resolução SF nº 43/2001). Tendo em vista que a primeira quase sempre é menos 
restritiva que a segunda, esta última será escolhida como parâmetro decisório para estabelecer a 
capacidade do Município de tomar empréstimos. 

 
A capacidade de endividamento bruta do Município entre 2002-2006 aumentou 96,0%, 

passando de aproximadamente R$ 7,4 milhões para R$ 14,6 milhões no período. Já a capacidade de 
endividamento ajustada, bastante inferior, cresceu 86,9%, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 8,3 
milhões entre 2002 e 2006. Essa diferença entre o incremento das capacidades bruta e ajustada de 
endividamento se deve às oscilações das receitas, despesas e dívidas contraídas e pagas no período 
considerado. 
 
11.3.2. Capacidade de Investimento e Endividamento para o Período 2007/16 
 

As projeções contidas na TABELA 29 permitem prever que a capacidade de endividamento 
bruta no período de 2007 a 2016 será de R$ 23,0 milhões (média do período), que constitui o valor 
máximo com que o mesmo pode se endividar, já descontando o saldo das dívidas atual e prevista. O 
limite de endividamento nesse caso é aquele de 120,0% da receita corrente líquida, de acordo com a 
Resolução SF nº. 40/2001. 

 
Já a capacidade de endividamento ajustada, que desconta da capacidade de endividamento 

bruta o efeito do limite de 11,5% para pagamento do serviço da dívida (juros e amortizações), é de R$ 
15,0 milhões (média do período). Isso significa que a partir desse saldo da dívida, o Município 
aumentaria a probabilidade de descumprimento do limite de 11,5%, representando impedimento para 
contratar operações de crédito. Cabe lembrar que a capacidade de endividamento funciona como um 
estoque de recursos, ou seja, se o Município ocupar toda a sua capacidade de endividamento em um 
determinado ano, nos anos seguintes só poderá utilizar os acréscimos que porventura vierem a 
ocorrer nesses anos.   
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No que diz respeito aos investimentos com recursos próprios, tendo em vista o 
comprometimento dos recursos do Município com o pagamento de pessoal e o custeio das atividades 
da Administração Municipal, a previsão para o intervalo 2007-2016, correspondente ao horizonte do 
Plano Diretor, foi de R$ 5.223 mil ao ano (média do período). Ver TABELA 27. 

 
No acumulado do período, a capacidade de investimentos com recursos próprios chegou a 

R$ 52,3 milhões, iniciando com R$ 3,0 milhões em 2007, aumentando progressivamente até atingir 
R$ 7,9 milhões em 2016. As opções para melhorar a capacidade de realizar investimentos seriam 
incrementar a arrecadação de impostos e controlar os gastos com pessoal e custeio, para, ao longo 
do tempo, redirecionar os recursos gerados para a realização de investimentos com recursos 
próprios.  

 
Esses resultados foram obtidos, considerando-se as seguintes hipóteses: 

a. Para as receitas: 
- A arrecadação de impostos e as receitas de transferências serão proporcionais à variação 

real do PIB Brasil, do PIB Paraná e da população do Município; 
- As transferências do FUNDEF/FUNDEB serão proporcionais ao número de matrículas e ao 

valor médio por aluno, sendo o crescimento do número de matrículas equivalente ao 
crescimento vegetativo da população municipal, e o valor médio por aluno proporcional à 
variação da renda per capita brasileira; 

b. Para as despesas: 
- As despesas de pessoal serão mantidas em torno de 43% da receita corrente líquida, ou seja, 

aumentos nessas despesas ocorrerão somente se houver aumentos permanentes nas 
receitas; 

- As outras despesas correntes terão crescimento anual proporcional à renda per capita 
brasileira; 

c. Para o déficit e a dívida: 
- O resultado nominal será no mesmo montante das suas fontes de financiamento, ou seja, o 

Município não acumulará novos atrasos no pagamento de suas dívidas; 
- Não haverá confissões adicionais de dívidas junto ao INSS e Pasep. 

 
Caso o Município opte por realizar investimentos por meio de financiamentos, uma das 

alternativas de ajuste poderá ser a redução dos investimentos com recursos próprios assim que se 
iniciar o período de pagamento das prestações, no mesmo montante das parcelas dos 
financiamentos. Nesse sentido, investimentos com recursos próprios são alternativas de 
financiamento concorrentes com as operações de crédito, e como o montante de recursos próprios 
para o período é maior do que a capacidade de endividamento ajustada, o Município poderá 
combinar a utilização das duas fontes de financiamento para realizar seus investimentos. 
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TABELA 26 – RECEITAS 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Receita 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1- Receitas Correntes 7.063 8.117 9.996 11.666 12.827 14.281 15.708 17.142 18.636 20.194 21.838 23.572 25.400 27.330 29.369 

    Receita Tributária 353 382 535 555 644 716 840 970 1.109 1.258 1.419 1.594 1.783 1.987 2.207 

IPTU 100 109 125 148 224 270 318 369 423 481 544 612 686 766 852 

ITBI 33 43 69 44 61 98 115 134 153 174 197 222 248 277 308 

ISS 55 64 89 96 129 169 199 231 265 301 341 383 429 479 533 

Outras receitas tributárias 164 165 251 267 230 179 207 237 268 301 338 377 419 465 514 

 Receita de Contribuições 0 104 57 65 70 86 90 94 97 101 105 110 114 119 123 

    Receita Patrimonial 82 88 75 93 95 88 88 91 90 89 90 90 90 90 90 

    Receita de Serviços 0 0 76 74 72 62 65 67 70 73 76 79 82 85 88 

    Transferências Correntes 6.510 7.383 9.128 10.770 11.811 13.178 14.468 15.757 17.098 18.495 19.963 21.507 23.131 24.842 26.643 

Transferências da União 2.836 3.722 4.545 5.296 5.904 6.240 6.670 7.095 7.530 7.973 8.430 8.901 9.387 9.887 10.403 

Transferências do Estado 1.880 2.319 2.828 3.396 3.899 4.573 5.241 5.918 6.633 7.389 8.195 9.054 9.971 10.950 11.995 

Transferências do FUNDEF/FUNDEB 1.051 1.197 1.413 1.647 1.815 2.049 2.226 2.399 2.578 2.761 2.951 3.149 3.355 3.569 3.792 

Transferências de convênios 743 144 342 432 192 317 331 344 358 372 387 403 419 436 453 

Outras Receitas Correntes 118 160 125 108 136 151 158 164 171 178 185 192 200 208 216 

Multas e juros de mora 3 6 8 7 5 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 

Indenizações e restituições 104 135 92 79 122 124 129 134 140 145 151 157 164 170 177 

Compensações financeiras 0 29 35 44 54 46 48 50 52 54 56 58 61 63 66 

Receita da dívida ativa 5 9 15 20 4 14 14 15 16 16 17 17 18 19 20 

Receitas diversas 6 11 10 2 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 

2 2 - Receitas de capital 1.176 976 543 321 450 344 359 374 389 405 421 438 455 473 492 

3 - Deduções para o FUNDEF/FUNDEB -695 -775 -931 -1.109 -1.242 -1.519 -1.840 -2.206 -2.405 -2.613 -2.832 -3.062 -3.304 -3.559 -3.828 

4 - Receita Total (1 + 2) 8.239 9.093 10.538 11.987 13.277 14.626 16.068 17.516 19.025 20.599 22.259 24.009 25.855 27.803 29.861 

5 - Receita Total Líquida (1 + 2 - 3) 7.544 8.317 9.607 10.878 12.035 13.107 14.227 15.311 16.620 17.986 19.427 20.948 22.551 24.244 26.033 

6 - Receita Corrente Líquida (1 - 3) 6.368 7.342 9.064 10.557 11.585 12.762 13.868 14.937 16.230 17.581 19.006 20.510 22.096 23.771 25.540 
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TABELA 27 – DESPESAS E CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS 
 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Despesa 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Despesas Correntes 5.463 6.586 8.013 8.523 9.941 10.050 10.742 11.488 12.254 13.138 13.989 14.987 15.936 17.055 18.116 

Pessoal 2.307 2.973 3.401 3.705 4.678 5.105 5.547 6.049 6.573 7.208 7.793 8.512 9.170 9.984 10.727 

Ativos 1.949 2.572 3.178 3.497 4.373 4.704 5.111 5.574 6.056 6.641 7.180 7.842 8.449 9.199 9.883 

Inativos 69 76 85 79 89 115 125 136 148 162 175 191 206 224 241 

Pensionistas 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 

Obrigações Patronais 251 281 88 74 171 219 238 260 282 310 335 366 394 429 461 

Demais Despesas Pessoais 34 39 46 50 39 61 66 72 78 86 93 102 109 119 128 

Juros e Encargos da Dívida 13 62 92 74 50 31 24 17 9 0 0 0 0 0 0 

Outras Despesas Correntes 3.143 3.552 4.519 4.743 5.214 4.915 5.170 5.422 5.671 5.930 6.196 6.475 6.767 7.071 7.389 

Material de Consumo 1.520 1.932 2.484 2.509 2.804 2.654 2.792 2.927 3.062 3.201 3.346 3.496 3.653 3.818 3.990 

Serviços de Terceiros 780 895 1.133 1.132 1.691 1.316 1.384 1.452 1.518 1.587 1.659 1.734 1.812 1.893 1.978 

Obrigações Tributárias 77 88 89 106 115 109 114 120 126 131 137 143 150 157 164 

Demais ODC 766 637 813 996 604 837 880 923 965 1.009 1.055 1.102 1.152 1.204 1.258 

2-Despesas de Capital 2.690 1.441 1.254 823 1.041 3.049 3.478 3.814 4.357 4.839 5.429 5.951 6.605 7.179 7.906 

Investimentos (1) 2.530 1.364 1.112 456 846 2.989 3.412 3.741 4.276 4.839 5.429 5.951 6.605 7.179 7.906 

Inversões Financeiras 60 0 0 185 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortização da Dívida 100 77 142 182 125 60 66 73 82 0 0 0 0 0 0 

3-Despesa Total (1+2) 8.153 8.026 9.267 9.346 10.982 13.099 14.220 15.303 16.611 17.977 19.418 20.938 22.541 24.234 26.022 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
(1) A projeção de investimento considera o pagamento pontual e integral do Serviço da Dívida, sem necessidade de financiamento para tal pagamento. 
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TABELA 28 – DÍVIDAS 
 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Dívida  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Dívida Fundada 208 721 589 406 281 221 155 82 0 0 0 0 0 0 0 

Dívida Contratual 208 635 542 406 281 221 155 82 0 0 0 0 0 0 0 

FDU/PPU 1125/97  57 27              

FDU/PPU 1246/98  9 5             

AFPR 68 Pavimentação  240 227 202 172 136 95 50        

AFPR 83 Motoniveladora  330 283 203 109 86 60 32        

Outras Dívidas  86 47              

Parcelamento INSS  86 47              

2 - Restos à Pagar 330 72 163 43 3 70 70 46 47 58 55 52 53 55 54 

3 - Disponível + Haveres 330 374 273 925 952 631 695 801 770 724 748 761 751 746 751 

4 - Dívida Consolidada Líquida (1+2-3) 208 418 478 -477 -669 -340 -471 -673 -723 -666 -692 -709 -697 -691 -697 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
 
 

TABELA 29 – CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO 
  

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (a preços de Dez/2006) 
Discriminação 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Receita Corrente Líquida - RCL  6.368 7.342 9.064 10.557 11.585 12.762 13.868 14.937 16.230 17.581 19.006 20.510 22.096 23.771 25.540 

2-Dívida Consolidada Líquida - DCL  208 418 478 -477 -669 -340 -471 -673 -723 -666 -692 -709 -697 -691 -697 

3-Cap Endividamento Bruta (120% RCL - DCL) 7.434 8.392 10.399 13.144 14.571 15.655 17.113 18.597 20.199 21.763 23.500 25.321 27.212 29.216 31.346 

4-Dívida Máxima Admitida (11,5% RCL) 732 844 1.042 1.214 1.332 1.468 1.595 1.718 1.866 2.022 2.186 2.359 2.541 2.734 2.937 

5-Serviço da Divida 113 138 235 257 174 90 90 90 90       

6-Diferença entre Dívida Max e Serviço da Dívida 619 706 808 957 1.158 1.377 1.504 1.627 1.776 2.022 2.186 2.359 2.541 2.734 2.937 

7-Capacidade de Endividamento Ajustada (1) 4.425 5.043 5.769 6.838 8.271 9.837 10.745 11.623 12.686 14.442 15.612 16.847 18.150 19.526 20.979 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
(1) Considerando taxa de juros de 14%ªª. 
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12. SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES 
 

Dentre os sistemas de informações disponíveis para o conhecimento sistemático da realidade 
e para instrumentar a tomada de decisões pelo Poder Público, quanto ao processo de 
desenvolvimento do Município, destacam-se aqueles a seguir apresentados. 
 

Com respeito ao conhecimento sobre a população, a fonte de dados mais confiável é aquela 
constituída pelos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sendo 
utilizadas as informações dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 e, mais recentemente, da 
Contagem Populacional realizada em 2007, as quais permitem um conhecimento atualizado sobre o 
crescimento, a estrutura e a distribuição espacial da população no Município.  

 
Para melhor instrumentalizar a elaboração dos próximos Censos, é conveniente a celebração 

de um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal e o escritório regional daquele Instituto, 
para compatibilizar os mapas de uso e ocupação do solo e dos setores censitários empregados, 
permitindo espacializar de modo mais rápido e preciso os dados oriundos da tabulação dos próximos 
recenseamentos. 
 

Quanto às informações sobre o território, utilizou-se base cartográfica digital em escala 
1:50.000 produzida pelo Exército Brasileiro para a COPEL, enriquecida com as informações da base 
digital em escala 1:2.000 contendo a área urbana da Cidade de Rio Azul, fornecida pelo 
PARANACIDADE. Os dados da área urbana, porém, encontram-se bastante defasados, demandando 
sua atualização, principalmente quanto às informações cadastrais de lotes, edificações e vias, 
sugerindo-se que a área de abrangência do mapeamento considere a área periurbana também. 

 
Tendo em vista a implementação do presente Plano Diretor Municipal, recomenda-se que os 

parcelamentos do solo que venham a ser implantados nas áreas urbanas sejam registrados na base 
digital por meio de instrumental GPS (Sistema de Posicionamento Global) de precisão submétrica, 
permitindo atualizá-la com a exatidão requerida. Para tanto, a Municipalidade poderia celebrar 
convênio com a COPEL, para que essa empresa ceda o seu aparelho de GPS de alta precisão para, 
de tempos em tempos, desenhar nela os loteamentos e desmembramentos que vierem a ser 
aprovados na Cidade, com a acuidade que um acervo cartográfico de tamanha importância demanda, 
o que seria de interesse de ambas as partes.   

 
Cabe lembrar que em Rio Azul há muitos casos em que os proprietários de lotes urbanos têm 

apenas os recibos de compra e venda do lote, sem escritura. Em algumas situações, o proprietário 
faleceu e os herdeiros não concordam com a venda dos lotes, obrigando os compradores a entrarem 
na justiça com pedidos de usucapião. Outra questão refere-se aos loteamentos irregulares perante o  
IAP, por não ter havido respeito às faixas de preservação permanente ao longo dos fundos de vale.  

 
Tais fatos ilustram a demanda urgente de uma atualização do cadastro imobiliário, visando 

não apenas a regularização fundiária, mas também a justa cobrança do imposto territorial. Do mesmo 
modo, recomenda-se a atualização do cadastro econômico, tendo em vista promover a efetiva 
cobrança do imposto sobre serviços, bem como o maior controle sobre as atividades econômicas 
exercidas no Município. 
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13. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 
 
 Completada a fase de Avaliação Temática Integrada, que consiste em confrontar os vários 
sistemas entre si – sistema de atividades humanas, de atividades produtivas, de sustentação natural, 
de sustentação adaptado, de controle de informações, e de controle de decisões – e analisar as suas 
inter-relações, chegou-se a um quadro-síntese contendo as principais condicionantes, deficiências e 
potencialidades diagnosticados no Município. 
 

Os condicionantes são elementos da base física natural ou antrópica que condicionaram a 
evolução do Município no passado, que influenciam seu comportamento no presente, ou ainda que 
podem vir a direcioná-lo no futuro. Dada a sua importância para a compreensão do processo de 
desenvolvimento do Município e o fato de, muitas vezes, não poderem ser modificados, é 
fundamental compreender sua natureza e dinâmica, para se poder formular diretrizes de 
planejamento que envolvam práticas de preservação, manutenção e conservação desses elementos. 
 
 Já as deficiências são disfunções ou problemas que precisam ser corrigidos, resolvidos ou 
minimizados, bem como eventos que implicam em risco para a saúde ou o bem-estar da população, 
os quais se constituem ameaça para a estrutura urbana ou para o desenvolvimento do Município. As 
potencialidades, por sua vez, são situações ou condições que constituem vantagens sub ou não 
aproveitadas, as quais poderiam alavancar o desenvolvimento do Município, envolvendo a 
possibilidade de expansão ou intensificação das funções de determinados setores ou atividades.   

 
Com base nas investigações efetuadas durante a etapa da Avaliação Temática Integrada 

para o município de Rio Azul, foram definidas as seguintes condicionantes, deficiências e 
potencialidades, de acordo com cada aspecto pesquisado. Ver TABELA 30. 
 

TABELA 30 – CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES 
SISTEMA ASPECTOS CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

Município localizado na 
Mesorregião Sudeste 
Paranaense, a 40 km de 
Irati e 75 km de União da 
Vitória 

Pequena expressividade no 
espaço regional 

Proximidade a dois centros 
urbanos de médio porte 
bem equipados quanto a 
comércio e serviços 

LOCALIZAÇÃO 
FISIOGRÁFICA 

Sede municipal localizada 
junto à BR-153 

Desativação da linha férrea 
em território municipal 

Boa acessibilidade à malha 
rodoviária regional 

Relevo suave ondulado, 
sendo mais acidentado a 
noroeste e mais suave a 
sudeste  

Obstáculos à mecanização na 
porção acidentada 

Aptidão ao uso urbano e às 
atividades agrícolas na 
porção de relevo suave 

Sede municipal junto ao Rio 
Faxinal, em área de relevo 
plano a suave ondulado 

Riscos de inundação 
Ocupação indevida de 
várzeas e fundos de vale 

Aptidão à ocupação na 
maior parte da área urbana 

Perfil geológico bastante 
diversificado 

Alta suscetibilidade à erosão 
Baixa fertilidade do solo  

Potencial para argila, saibro 
e diabásio 

Clima mesotérmico úmido 
subtropical 

Invernos frios, com geadas 
severas e freqüentes 

Chuvas bem distribuídas ao 
longo do ano 

Bacia do Rio Iguaçu, sub-
bacia do Rio Potinga 

Pouca disponibilidade de 
água subterrânea 
Comprometimento dos 
mananciais superficiais 

Rede hidrográfica densa 

SISTEMA DE 
SUSTENTAÇÃO 

NATURAL 

FÍSICO-
AMBIENTAIS 

Floresta de Araucária 
Pouca arborização pública na 
sede municipal 

Boa cobertura florestal na 
área rural e perirubana 

RELAÇÕES 
REGIONAIS 

Mesorregião com uma das 
menores participações no 
valor adicionado do Estado 

Pequena participação dos 
setores de agricultura, 
comércio e serviços  

Participação satisfatória do 
setor industrial, com ênfase 
para o madeireiro e de 
papel e papelão 

Predominância do setor 
agropecuário no PIB 
municipal 

Retração do setor industrial 
Pouca expressividade do PIB 
de comércio e serviços 

Crescimento do PIB 
superior à Mesorregião e ao 
Estado na última década 

Expressiva produção 
agrícola, com destaque para 
o milho, fumo, soja e feijão, 
além do reflorestamento 

Pecuária pouco 
representativa 
Cooperativismo incipiente 

Clima e relevo favoráveis às 
atividades silviagropastorís 

Instalação recente de novas 
indústrias no Município 

Pequeno aproveitamento dos 
recursos minerais 
Reduzida transformação da 
produção agrícola 

Produção local com alto 
potencial de transformação 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

ECONOMIA 

Existência de comércio e 
serviços para atender às 
necessidades cotidianas  

Inexistência de comércio e 
serviços complexos 
Infra-estrutura de alojamento 
e alimentação insuficiente 

Parque Municipal da 
Pedreira e demais atrativos 
para fomentar o turismo 
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TABELA 30 – CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES (continuação) 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

EMPREGO 

Predominância do setor 
terciário (58,7%) e 
secundário (38,0%) na 
geração de empregos 

Alto índice de informalidade 
no mercado de trabalho  
Vagas do setor terciário são 
em grande parte em órgãos 
públicos 

 
Saldo positivo da variação 
do emprego entre 2002/06 
 

Crescimento lento da 
população total, com 
aumento da urbana e queda 
da rural na última década 

Esvaziamento do campo 
Sobrecarga da infra-estrutura 
urbana 
Redução da arrecadação  

Diminuição dos impactos 
decorrentes das altas taxas 
de natalidade 

EVOLUÇÃO E 
ESTRUTURA 

DEMOGRÁFICA 
Declínio das taxas de 
fecundidade e o aumento da 
longevidade 
Aumento da participação da 
PIA no total da população  

Aumento da demanda por 
vagas de emprego 
Aumento na demanda por 
asilos e programas para a 
terceira idade 

Diminuição da demanda por 
creches e ensino pré-
escolar 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
HUMANAS 

QUALIDADE DE 
VIDA 

IDH-M da Mesorregião em 
7º lugar no Estado e do 
Município em 5º na Região 

Freqüência escolar e renda 
inferiores à mediana da 
Mesorregião 

Longevidade e índice de 
alfabetização superiores à 
mediana da Mesorregião  

Ocupação espontânea ao 
longo da antiga ferrovia 

Conflitos entre o arruamento, 
ferrovia e os fundos de vale  

Lotes urbanos de grandes 
dimensões, propiciando a 
permeabilidade 

USO E 
OCUPAÇÃO DO 

SOLO Usos comerciais localizados 
no Centro e ao longo do 
principal eixo viário  

Conjuntos habitacionais 
distantes do centro da Cidade 
 

Indústrias localizadas em 
área apropriada do ponto de 
vista ambiental e logístico 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

Baixa densidade 
demográfica urbana 

Existência de vazios urbanos 
no quadro urbano 

Área urbana suficiente para 
o crescimento populacional 
no horizonte do Plano  

SISTEMA VIÁRIO 
Arruamento irregular, 
conforme os loteamentos 
foram sendo implantados 

Formato longilíneo da Cidade, 
dificultando as ligações intra-
urbanas 

Vias largas, facilitando a 
trafegabilidade 

Cidade atendida por rede de 
abastecimento de água 

Pouca vazão, demandando 
uma nova captação  
Abastecimento precário nas 
comunidades do interior 

Bom percentual de 
atendimento da rede de 
abastecimento de água 

Cidade atendida por rede de 
coleta de esgotos 

Ineficiência da estação de 
tratamento de esgotos em 
dias de chuva 

Bom percentual de 
atendimento da rede de 
coleta de esgotos  

Cidade com 45,0% de vias 
pavimentadas 

Precariedade da rede de 
drenagem pluvial 
Pontos de inundação isolados 

Ausência de casos de 
erosão no quadro urbano 

Cidade atendida por rede de 
iluminação pública 

Necessidade de substituição 
de lâmpadas por outras mais 
eficientes em algumas vias 

Bom percentual de 
atendimento da iluminação 
pública 

INFRA-
ESTRUTURA 

Município razoavelmente 
atendido por comunicações 

Ausência de jornal local 
Telefonia fixa, móvel e 
agência dos Correios 

Município dispõe de 
ligações com a Capital e 
demais municípios da região 

Ausência de transporte 
coletivo intramunicipal  
Poucos horários de ônibus 
entre o Município e a Capital 

Terminal rodoviário em bom 
estado e bem localizado 
 

Coleta e deposição de 
resíduos sólidos e cemitério 
a cargo do Município 

Antigo lixão muito próximo à 
Cidade, constituindo passivo 
ambiental 

Novo aterro sanitário em 
implantação 

Rede escolar compreende 
33 estabelecimentos da 
educação infantil ao ensino 
médio 

Ensino multisseriado nas 
escolas municipais do interior 
Ausência de ensino 
profissionalizante e superior 

Biblioteca Cidadã recém 
construída 
Plano Municipal de 
Educação em implantação 

Rede assistencial à saúde 
compreende 10 postos de 
saúde municipais e um 
hospital particular 
Município pertence ao 
CIS/AMCESPAR  
 

Ausência de médicos 
especialistas e de serviços de 
maior complexidade 
Baixos índices de vacinação  
Aumento da mortalidade 
infantil e dos índices de 
gravidez na adolescência 

Centro da Saúde da Mulher 
recém construído 
Programa Saúde da Família 
em andamento 
Taxas nulas de mortalidade 
materna, por tuberculose, 
AIDS e hanseníase 

Município não tem CRAS  
 

Alto índice de alcoolismo 
Asilos estão superlotados 

Poucos casos de drogas ou 
prostituição 
Pequeno déficit habitacional 

SISTEMA DE 
SUSTENTAÇÃO 
ADAPTADO 

SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

Município tem Ginásio, 
Estádio e quadras de 
esportes 

Precariedade das instalações 
físicas dos estabelecimentos 
esportivos 

Realização de torneios e 
campeonatos esportivos 

LEGISLAÇÃO 
URBANÍSTICA 

Lei Orgânica Municipal e 
Código de Posturas 
atualizados 

Município não dispõe de 
legislação urbanística 

Lei Orgânica Municipal 
contém instrumentos do 
Estatuto da Cidade 

SISTEMA DE 
CONTROLE DE 
DECISÕES FINANÇAS 

MUNICIPAIS 
Excessiva dependência de 
transferências externa 

Aumento recente dos gastos 
com pessoal  

Boa capacidade de 
endividamento 

SISTEMA DE 
CONTROLE DE 
INFORMAÇÕES 

BASE DE DADOS 
Inexistência de base de 
dados cadastrais 
sistematizada e atualizada 

Necessidade de 
georreferenciamento das 
informações cadastrais 

Mapeamento recente do 
Município em escala 
1:50.000  
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 O presente volume é parte integrante do Plano Diretor Municipal de Rio Azul, o qual tem por 
objetivo a proposição de estratégias, medidas e ações para orientar a gestão e o ordenamento do 
território municipal, segundo os objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o 
Estado do Paraná. 
 

Este volume contém o capítulo referente à etapa do Plano de Trabalho, destinado a 
instrumentalizar a elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul através da definição da natureza 
e das características do Plano Diretor e do conjunto de atividades necessárias à sua elaboração, 
compreendendo o rol dos levantamentos, análises e estudos a serem efetuados, bem como dos 
produtos a serem entregues. 
 

O Plano de Trabalho explicita também o modus operandi das atividades desenvolvidas, 
incluindo a metodologia geral do trabalho e as metodologias específicas das tarefas setoriais 
necessárias à compreensão da realidade e à formulação das propostas para o desenvolvimento 
municipal. Finalmente, expõe o roteiro seqüencial das tarefas a serem desempenhadas durante a 
elaboração do Plano Diretor, expresso na forma de cronograma de atividades, visando possibilitar o 
adequado andamento do trabalho. 
 

O volume contém ainda as informações levantadas e as análises desenvolvidas na etapa de 
Análise Temática Integrada, destinadas a subsidiar a elaboração das propostas e a tomada de 
decisões voltadas à operacionalização do sistema de planejamento municipal. A etapa de Análise 
Temática Integrada contém informações espacializadas sobre diversos aspectos da realidade do 
Município, bem como a análise inter-relacionada desses vários aspectos, permitindo uma ampla visão 
das condicionantes, deficiências e potencialidades locais. 
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PLANO DE TRABALHO 
 
O presente Plano de Trabalho partiu da premissa que o Plano Diretor Municipal constitui um 

conjunto de normas, projetos e diretrizes, destinado a disciplinar, orientar e estimular o 
desenvolvimento sócio-econômico e físico-territorial do Município, representando um instrumento de 
natureza eminentemente política. 

 
Em sua concepção, o Plano Diretor deve estar em consonância com os demais instrumentos 

de gestão municipal, tais como a Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, bem como obedecer às determinações constantes nos 
Planos Setoriais e Regionais do Estado do Paraná para a região em que se insere o Município. Deve 
ainda ser compatível com as determinações da Agenda 21 estadual e local, particularmente no que 
se refere à promoção da sustentabilidade sócio-ambiental dos assentamentos humanos, e com as 
recomendações das Conferências das Cidades, sendo fundamental levar em conta também os 
Planos Diretores dos municípios vizinhos de modo a promover o desenvolvimento integrado das 
cidades. 

 
Apesar de ser elaborado como serviço técnico, o Plano Diretor vai muito além dessa 

condição, tendo sido definido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade como o 
instrumento básico das políticas de gestão e desenvolvimento municipal. Do ponto de vista prático, o 
Plano Diretor apresenta-se como um documento de natureza complexa, composto por conteúdos de 
tipologias diversas. Pelo fato de se propor a ordenar o processo de desenvolvimento do município no 
seu todo, deve conter um amplo espectro de proposições, as quais envolvem desde aspectos legais 
vinculados aos ramos de direito urbanístico, ambiental e patrimonial, até projetos de ampliação e 
melhoria de infra-estrutura e serviços urbanos, passando por propostas de reformulação de 
procedimentos e normas na esfera da administração municipal. 

 
Por isso, a elaboração do Plano Diretor envolve numerosos levantamentos e estudos voltados 

à caracterização do território, através de uma abordagem de caráter estrutural, da mesma forma que 
investigações sobre os processos de desenvolvimento do município e de evolução das condições de 
vida da sua população, constituindo abordagem de cunho histórico. Finalmente, a elaboração do 
Plano Diretor deve contemplar o cruzamento dessas duas linhas de abordagem, para efeito de 
aquilatar a compatibilidade e adequação das estruturas físicas do território às demandas da sua 
população e da sua economia, resultando em uma síntese das principais condicionantes, deficiências 
e potencialidades do Município, para então definir as diretrizes e metas necessárias para promoção 
da gestão, ordenamento e desenvolvimento municipal. 

 
Assim, este Plano de Trabalho, pretendeu traduzir a complexidade das múltiplas abordagens 

do Plano Diretor, estando estruturado de forma a ensejar o adequado cumprimento das atividades 
voltadas à consecução dos objetivos para ele estabelecidos. Estes foram definidos a partir dos 
anseios e reivindicações da comunidade, cabendo à Consultora adotar procedimentos operacionais 
tais que permitissem cumprir cabal e tempestivamente os requisitos dessa empreitada. De forma 
sucinta são explicitadas a seguir as fases do trabalho, a descrição dos métodos empregados na 
execução das atividades, a forma de participação no trabalho da comunidade e dos agentes 
governamentais envolvidos com o planejamento, bem como o modelo de elaboração, implementação 
e controle do Plano Diretor. 
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1. FASES DO TRABALHO 
 
A elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul envolverá cinco fases de execução, a 

saber: 
 

• Plano de Trabalho: contendo o detalhamento da metodologia a ser utilizada, e mais 
especificamente daquela prevista para garantir a participação popular no processo de elaboração 
do Plano Diretor, a definição dos objetivos e atividades a serem desenvolvidos, o cronograma de 
atividades para cada fase do trabalho e o organograma com os atores envolvidos e as atribuições 
de cada um deles durante o processo de elaboração do Plano Diretor; 

 
• Análise Temática Integrada: contendo a caracterização do objeto de trabalho, no caso o 

Município de Rio Azul, analisado no seu contexto regional, resultando em um diagnóstico da 
realidade municipal e na identificação das condicionantes, deficiências e potencialidades, as quais 
subsidiarão a formulação de diretrizes e proposições; 

• Diretrizes e Proposições: contendo a estratégia a ser adotada para transformação da realidade 
local, mediante propostas de intervenção sobre o Município, nos mais diversos setores, de curto, 
médio e longo prazo;  

 
• Legislação Básica e Processo de Planejamento e Gestão Municipal: contendo o anteprojeto 

das leis necessárias ao embasamento legal para o desenvolvimento do Município, tais como a Lei 
do Plano Diretor, Lei dos Perímetros Urbanos, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Lei do Sistema Viário, Lei do Código de Edificações e Lei do 
Código de Posturas, e ainda as propostas para a implantação e/ou aperfeiçoamento do processo 
de planejamento e gestão municipal; 

 
• Plano de Ação e Investimentos: contendo a definição do montante e do escalonamento 

temporal dos recursos a serem alocados para a execução das ações e projetos considerados 
prioritários para a consecução dos objetivos do Plano Diretor Municipal, em compatibilidade com a 
capacidade de investimento e endividamento do Município.      

 
 
2. METODOLOGIA 

  
A elaboração de um Plano Diretor Municipal requer a utilização de um processo intelectual 

sistematizado que assegure o conhecimento ordenado da realidade do Município que é objeto do 
estudo. Como esta realidade se apresenta de forma multifacetada e complexa, através de seus 
diversos componentes e suas relações entre si - tanto em escala espacial como temporal - é 
indispensável dispor de um instrumental cognitivo preciso para se navegar com segurança através 
dos aspectos aparentemente caóticos que a realidade abordada revela.  

 
Para que essa abordagem resultasse em conhecimento organizado, utiliza-se um modelo 

analítico interpretativo da realidade segundo o qual se entende o espaço antrópico como o resultado 
do trabalho produtivo humano acumulado no tempo sobre um determinado lugar, sendo esse trabalho 
regulado por mediações determinadas pela avaliação das condições de sustentabilidade do lugar, 
frente às demandas da sociedade em seu processo de reprodução. O teor da mediação é fruto do 
aprendizado da sociedade sobre a natureza, engendrando tal processo a cultura dessa sociedade 
quanto ao território e à sua relação com ele. Evoluindo no tempo, o processo dá origem aos diversos 
modos de regulação do comportamento humano em convívio social no território, dentre os quais 
inscreve-se o planejamento, em suas múltiplas formas, como atividade reguladora de cunho 
governamental. 

 
Seguindo esse marco conceitual, o processo cognitivo adotado para a caracterização do 

objeto de trabalho pressupõe a existência de seis sistemas, a saber:  
 

• Sistema de Atividades Humanas (SAH): envolvendo aspectos relativos à formação do território, 
à contextualização regional, à demografia e à qualidade de vida da população; 

 
• Sistema de Atividades Produtivas (SAP): expresso pelas atividades econômicas dessa 

população;  
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• Sistema de Sustentação Natural (SSN): dado pela base física natural, envolvendo aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos e climáticos, dentre outros; 

 
• Sistema de Sustentação Adaptado (SSA): representado pelas estruturas físicas construídas 

pelo homem; 
 
• Sistema de Controle de Informações (SCI): identificado pela atividade intelectual de produção 

de saber sistemático sobre a realidade; 
 
• Sistema de Controle de Decisões (SCD): traduzido na atividade intelectual, política e 

institucional de mediação das ações humanas, consideradas em todos os seus campos de 
manifestação.     

 
Na fase de Análise Temática Integrada, são caracterizados inicialmente os seis sistemas 

supra-referidos, procurando-se identificar neles as variáveis que constituem condicionantes, 
deficiências ou potencialidades da realidade. A seguir, efetua-se o cruzamento das informações 
levantadas em cada um dos sistemas analisados, para determinar o grau de compatibilidade entre 
eles e, ao final, o prognóstico da evolução dessas relações, para avaliar a propensão de agravamento 
ou resolução dos conflitos observados. 

 
Já na fase de Definição de Diretrizes e Proposições, são formuladas as medidas apropriadas 

para superar deficiências e aproveitar potencialidades identificadas, estabelecendo-se uma hierarquia 
entre as propostas segundo a qual são consideradas prioritárias aquelas cuja adoção criará 
condições para a implementação do maior número de outras, ou para a solução da maior quantidade 
possível de problemas.  

 
Em seguida, passa-se à fase de Legislação Básica, na qual são elaboradas as minutas dos 

anteprojetos das leis destinadas a institucionalizar o Plano Diretor Municipal e a ordenar, disciplinar e 
orientar os processos de apropriação, uso e ocupação do solo, tanto nas áreas urbanas como no 
meio rural do município. Esse conjunto de leis inicia-se pela Lei do Plano Diretor, e completa-se com 
as leis dos perímetros urbanos, do uso e ocupação do solo, do sistema viário, do parcelamento do 
solo, de edificações e das posturas municipais. 

 
Na seqüência, procura-se, a partir de análises sobre a estrutura organizacional e o quadro 

funcional da Administração Pública, definir os requisitos necessários à implementação do processo de 
planejamento e gestão municipal. Trata-se da proposição de unidade ou instância administrativa a ser 
criada no organograma do Poder Executivo, definindo suas atribuições e competências, 
determinando os requisitos para a constituição do seu corpo técnico e administrativo e estabelecendo 
seu perfil operacional, sobretudo quanto ao relacionamento com a sociedade e seus atores. 

 
Por último, com base na avaliação da capacidade de endividamento do Município e no 

orçamento preliminar do custo de implementação dos projetos e medidas propostos, será proposto o 
Plano de Ação e Investimentos, onde é definido o montante de recursos a ser investido na execução 
das propostas do Plano Diretor Municipal e o seu escalonamento no tempo, vinculado às fases de 
implantação previstas, possibilitando a instrumentalização da montagem do Plano Plurianual de 
investimentos e demais peças orçamentárias do Município, bem como para informar a necessidade 
de aporte de recursos externos a fundo perdido ou via financiamento. 

 
 

3. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Como o Plano Diretor Municipal constitui o instrumento legal de política que rege o processo 

de desenvolvimento do Município, é elaborado de forma a integrar de maneira mais completa possível 
a comunidade, refletindo o mais fielmente possível seus anseios. Assim, tendo em vista o fato de que 
o Plano Diretor Municipal deve obrigatoriamente ser transformado em lei, a prévia aprovação das 
diretrizes nele contidas pela sociedade aumenta o seu grau de incolumidade na passagem pelo 
processo de aprovação no Legislativo Municipal. 

 
Na prática, a participação da população no processo de elaboração do Plano Diretor 

Municipal envolverá desde consultas aleatórias, na etapa de levantamento de informações, até 
procedimentos sistematizados e formais, a exemplo de reuniões de discussão e audiências públicas 
realizadas em momentos estratégicos da elaboração do Plano, ou ainda da distribuição de 
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questionários junto a alunos da rede pública municipal de ensino, visando a coleta de dados sobre 
aspectos diversos do Município, tais como serviços e infra-estrutura públicos.  

  
Também se fará imprescindível a inclusão no processo de elaboração do Plano Diretor 

Municipal de representantes de órgãos estaduais e/ou federais com atuação no município, tais como 
EMATER, COHAPAR, MINEROPAR, IAP, Defesa Civil, SANEPAR, COPEL e Ministério Público, 
dentre outros, cuja participação muito acrescentará no conhecimento da realidade municipal e 
regional, bem como na elaboração de diretrizes e proposições.  

 
3.1. EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL 

 
Do ponto de vista da participação dos funcionários municipais na elaboração do Plano Diretor 

Municipal, essa prática começa pela constituição de uma Equipe Técnica Municipal composta por 
servidores do Município, cujas especialidades profissionais e funções possuam afinidade com a 
gestão do processo de planejamento. Essa equipe será parceira da Consultora não só para o 
levantamento de dados e fornecimento de informações, mas, principalmente, para discutir e avaliar os 
produtos parciais e finais obtidos durante a elaboração do Plano.  
 
3.2. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

  
Juntamente com a criação da Equipe Técnica Municipal, será constituída pela Administração 

Municipal na fase inicial dos trabalhos, uma Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Plano 
Diretor, integrada por representantes dos segmentos organizados da sociedade civil. Tal Comissão, 
em conjunto com a Equipe Técnica Municipal, acompanhará e avaliará as atividades desenvolvidas 
durante a elaboração do Plano Diretor Municipal, opinando sobre os produtos obtidos e, no final dos 
trabalhos, participará na criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal, contribuindo para a 
definição da sua composição, atribuições e funcionamento.  
 
3.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
  

A par do concurso de funcionários públicos e de representantes da sociedade civil na 
elaboração do Plano Diretor Municipal, buscar-se-á a ampla participação da população nesse 
processo. Tal participação será assegurada através de Audiências Públicas, patrocinadas pelo 
Município e realizadas sob a responsabilidade conjunta da Equipe Técnica Municipal e da Consultora.  

 
As audiências públicas serão convocadas oficialmente pela Prefeitura com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data da sua realização, sendo precedidas de ampla divulgação no 
rádio, nos jornais de maior circulação local, em serviço móvel de alto-falante e através de convites e 
ofícios, visando atingir o maior número possível de pessoas. Durante a elaboração do Plano Diretor 
Municipal estão previstas 3 (três) Audiências Públicas, a saber: 

 
• Primeira Audiência Pública: a ser realizada logo no início dos trabalhos, terá como objetivo 

esclarecer a população sobre a natureza e objetivos do Plano Diretor Municipal, a importância da 
instauração de um processo local de planejamento e gestão municipal e a necessidade de 
mobilização e participação da população nesse processo, desde a fase preliminar de elaboração 
do Plano; 

 
• Segunda Audiência Pública: a ser realizada ao final da fase de Definição de Diretrizes e 

Proposições, terá por objeto a apresentação à população dos produtos obtidos nas fases de 
Análise Temática Integrada e de Diretrizes e Proposições, além da apresentação, em caráter 
preliminar, da etapa de Legislação Básica. Na oportunidade serão colhidas as opiniões da 
comunidade sobre os conteúdos apresentados, as quais, em seguida, serão analisadas 
conjuntamente pela Consultora, pela Equipe Técnica Municipal e pela Comissão de 
Acompanhamento da Elaboração do Plano Diretor para avaliar a sua pertinência e possibilidade 
de incorporação ao trabalho; 

 
• Terceira Audiência Pública: a ser realizada no final da fase do Plano de Ação e Investimentos, 

terá como finalidade expor à comunidade, para sua apreciação, as proposições definitivas para a 
Legislação Básica e o Plano de Ação e Investimentos, sendo a parte final da Audiência dedicada 
à explanação aos presentes de como se dará a continuidade do processo de planejamento 
iniciado com o presente Plano Diretor Municipal. 
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3.4. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE 
 
Após o término dos serviços, o Município deverá realizar, com apoio da consultoria, uma 

Conferência Municipal da Cidade, que terá como objetivo a criação do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal, a instauração de um processo permanente de planejamento e gestão municipal e o 
comprometimento do Poder Legislativo Municipal com a aprovação do Plano Diretor Municipal. 
 
3.5. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
A participação popular durante a elaboração do Plano Diretor Municipal culminará com a 

constituição do Conselho de Desenvolvimento Municipal, cujas atribuições e composição serão 
definidas por ocasião da Conferência Municipal da Cidade. O Conselho tem como escopo não só 
assegurar o acesso formal da comunidade às decisões ligadas ao sistema local de planejamento e ao 
processo de desenvolvimento físico-territorial e sócio-econômico do Município, mas também contribuir 
para resguardar a integridade do Plano Diretor Municipal, em especial as suas leis urbanísticas, de 
eventuais ataques predadores por parte de interesses corporativos.  

 
Por outro lado, quando se estruturar a criação do órgão municipal de planejamento, 

completando o arcabouço institucional e operacional do sistema local de planejamento, o Conselho 
assumirá automaticamente o papel do órgão de decisão superior desse sistema, com a competência 
para deliberar sobre possíveis dúvidas relacionadas com a legislação urbanística, opinar a respeito de 
casos omissos do Plano Diretor Municipal, assessorar o Poder Executivo em matéria de planejamento 
e investimentos quando solicitado, opinar sobre temas estratégicos para o desenvolvimento municipal 
e aprovar os planos de trabalho e as prestações de contas anuais do órgão de planejamento, entre 
outras atribuições que se entenderem pertinentes. 
 
3.6. PUBLICIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO 

 
A garantia de acesso à informação é uma premissa do Plano Diretor Municipal e deve ser 

implementada em conjunto com a administração municipal e a sociedade civil organizada. Assim, ao 
término de cada etapa do Plano Diretor Municipal, cópias dos documentos produzidos até então 
serão disponibilizados à comunidade para consulta na sede da administração municipal, onde 
também deverão estar afixados os editais de convocação para as audiências e reuniões promovidas 
no decorrer da elaboração do Plano. 

 
Outras formas de publicidade também serão adotadas, tais como a fixação de faixas nas ruas 

e de cartazes em locais estratégicos - igrejas, clubes, postos de saúde, escolas, estabelecimentos 
comerciais de porte, entre outros - esclarecendo a população sobre a elaboração do Plano Diretor 
Municipal e sua importância para a comunidade. 

 
Após a entrega definitiva do Plano, e sua aprovação pela Prefeitura Municipal e pela 

SEDU/PARANACIDADE, cópias de todos os documentos e informações relativas ao mesmo deverão 
ter publicidade e ficar à disposição de quem queira acessá-los, em observação ao artigo 40, § 4°, 
incisos I e II do Estatuto da Cidade. Para tanto, sugere-se que sejam deixadas cópias do Plano não 
apenas na sede da Administração Municipal, mas também em bibliotecas e demais espaços públicos 
destinados à informação e cultura, bem como uma versão digital, em formato PDF ou similar, no sítio 
oficial do Município na internet.  

 
 
4. PROCESSO DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE 

 
O trabalho partiu da premissa de que o Plano Diretor Municipal constitui um “momento” no 

processo de planejamento, que pode coincidir com o seu ponto de partida, ou representar um elo na 
sua corrente, a exemplo do que ocorre quando da revisão de diretrizes de planejamento pré-
existentes. Porém, em qualquer dessas situações, o Plano representa um corte temporal na 
realidade, como se ao longo de uma película de cinema fosse retirado um dos seus fotogramas para 
exame em maior nível de detalhe. Mais importante que o Plano, portanto, é a implementação do 
processo de planejamento e da estrutura institucional destinados a colocá-lo em prática e a proceder 
à sua contínua avaliação e realimentação.  

 
Para tanto, é fundamental que tão logo se iniciem os trabalhos de elaboração do Plano seja 

definido o órgão da estrutura administrativa que será responsável pela continuidade do processo de 
planejamento no Município, bem como a identificação dos recursos humanos necessários a essa 
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tarefa, os quais deverão acompanhar de perto a elaboração do Plano, preferencialmente integrando a 
Equipe Técnica Municipal. 
 
4.1. ORGANOGRAMA 

 
A elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Azul pressupõe a participação dos vários 

atores mencionados no item anterior, os quais terão importante papel em cada uma das etapas de 
construção do Plano. Para melhor ilustrar a integração entre esses atores, segue o organograma 
abaixo. Ver FIGURA 1. 

 
FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 
 

 
 
 
4.2. TREINAMENTOS 
  

De modo a otimizar a participação de seus membros na elaboração do Plano Diretor 
Municipal de Rio Azul, e em obediência ao Termo de Referência, tanto a Equipe Técnica Municipal 
quanto a Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Plano Diretor receberão treinamentos 
referentes à cada fase do Plano, os quais ocorrerão à mesma época das audiências públicas, a 
saber: 

  
• Treinamento 1: Embasamento técnico, administrativo e legal do Plano Diretor Municipal, bem 

como as competências da Equipe Técnica Municipal e da Comissão de Acompanhamento durante 
a elaboração do Plano Diretor Municipal, tratando ainda dos aspectos relacionados às etapas de 
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Análise Temática Integrada e de Definição de Diretrizes e Proposições, sendo este treinamento 
realizado concomitante à Primeira Audiência Pública; 

 
• Treinamento 2: Aspectos relacionados às etapas de Legislação Básica e Plano de Ação e 

Investimentos, incluindo um tópico específico a respeito dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 
sendo este treinamento realizado concomitante à Segunda Audiência Pública; 

 
• Treinamento 3: Implementação do Plano Diretor Municipal, bem como criação, atribuições, 

composição e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Municipal, sendo este 
treinamento realizado concomitante à Terceira Audiência Pública, ao término dos serviços da 
consultora.  

 
A metodologia utilizada nos treinamentos será a exposição dialogada, através de leitura e 

compreensão de textos, elaboração e apresentação de análises e sínteses, trabalhos em grupo e 
debates, de modo a garantir a participação e a motivação de todos os participantes. As mídias 
utilizadas envolverão slides, transparências e material impresso, com carga horária de 4 (quatro) 
horas por treinamento. 
 
 
5. ROTEIRO DE ATIVIDADES 

  
Conforme citado no item 1 do presente documento, a elaboração do Plano Diretor Municipal 

de Rio Azul compreenderá cinco fases de trabalho, sendo a primeira delas constituída pelo presente 
Plano de Trabalho. A seguir, são descritas as atividades pertinentes a cada uma das fases seguintes 
do Plano Diretor Municipal, com a respectiva metodologia, produtos esperados e fontes de consulta. 
 
 
5.1. ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

 
A fase da Análise Temática Integrada se iniciará pela caracterização dos seis sistemas 

descritos no item 2, com vistas a conhecer de forma ordenada os elementos da base antrópica e da 
paisagem natural que possuem maior poder de explicação sobre as condicionantes, deficiências e 
potencialidades presentes no processo de desenvolvimento do Município de Rio Azul. 
 
5.1.1. Sistema de Atividades Humanas - SAH 

  
Com relação ao Sistema de Atividades Humanas, serão tratados os seguintes temas: 

 
• Colonização e histórico da região: tem como objetivo conhecer as características da ocupação 

da região e o processo de desenvolvimento do Município e de formação da Cidade. O método 
utilizado será de levantamento bibliográfico e trabalho analítico da Consultora, dando origem aos 
seguintes produtos: 
- relatório contendo a avaliação sobre o processo de ocupação da região, a criação do 

Município e a evolução da Cidade; 
- mapa de localização do Município dentro do Estado do Paraná; 
- mapa de toda a extensão municipal, com a localização da sede municipal, das sedes de 

distrito e demais localidades rurais, além das principais rodovias, acidentes geográficos e 
outras informações pertinentes; 

As fontes de pesquisa foram referências bibliográficas sobre a história do Município, do Paraná e 
da região. 

  
• Relações regionais: tem como objetivo conhecer a posição relativa do Município no contexto da 

Mesorregião, em vista da evolução do processo de desenvolvimento regional. O método utilizado 
será de levantamento bibliográfico e trabalho analítico da Consultora, levando em conta dados do 
IBGE, IPARDES e IPEA, resultando em mapas e em um relatório contendo avaliação da situação 
do Município quanto aos seguintes aspectos: 
- fluxos e intensidade de relacionamentos intra-regionais; 
- geomorfologia e condicionantes ambientais; 
- infra-estrutura física, com ênfase para a questão relacionada aos transportes; 
- setor econômico e produtivo; 
- evolução e distribuição espacial da população; 
- situação do Município no contexto da Associação de Municípios e da Mesorregião. 
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• Demografia: tem como objetivo conhecer as características da população do Município quanto à 
sua evolução, estrutura etária, distribuição espacial e estimativa de crescimento futuro. O método 
utilizado será de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, utilizando como fonte 
os censos demográficos de 1980, 1991 e 2000 do IBGE, resultando em um relatório contendo 
avaliação da evolução dos seguintes aspectos: 
- população total do Município no contexto regional; 
- composição da população total, urbana e rural do Município; 
- número de moradores por domicílio; 
- estrutura etária da população; 
- densidades demográficas urbanas em 1991 e 2000; 
- variação demográfica entre 1991 e 2000; 
- projeções demográficas para os próximos dez anos. 
 

• Emprego: tem como objetivo conhecer a situação da população do Município quanto à variação 
do nível de emprego, utilizando como metodologia o levantamento de dados e trabalho analítico 
da Consultora e como fonte de consulta dados do IBGE e do CAGED quanto às admissões e 
desligamentos de pessoal nos setores rural, industrial, comercial, de serviços e público. Desse 
levantamento, resultará um relatório contendo avaliação da evolução da composição setorial do 
emprego no Município e do emprego formal frente ao crescimento da população para avaliar a 
ocorrência, ou não, de desemprego estrutural no Município. 

 
• Qualidade de vida da população: tem como objetivo conhecer a situação da população do 

Município quanto aos aspectos de escolaridade, renda e expectativa de vida, sendo utilizada para 
tanto a metodologia de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, que gerará um 
relatório contendo avaliação da qualidade de vida da população do Município em 2000, cuja fonte 
será o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - disponibilizado pelo IPEA/IPARDES, além de 
informações complementares do Censo de 2000, do IBGE. 

 
5.1.2. Sistema de Atividades Produtivas - SAP 
  

Com relação ao Sistema de Atividades Produtivas, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Produto Interno Bruto – PIB: tem como objetivo conhecer a evolução do PIB do Município, 
através de levantamento de dados e trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório 
contendo avaliação da evolução do PIB total, setorial e per capita do Município, no período de 
1991 a 2000, tendo como fonte de consulta os dados do IPEA/IPARDES. 

 
• Setor primário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das atividades 

extrativas, agrícolas e pecuárias no Município, através do levantamento de dados junto à SEAG e 
à EMATER, de entrevistas com funcionários da Prefeitura e de trabalho analítico da Consultora. 
Desse levantamento resultará um relatório contendo uma avaliação sobre as principais 
condicionantes, deficiências e potencialidades do setor primário, bem como sobre a evolução dos 
seguintes aspectos: 
- composição do uso do solo rural (áreas de lavouras permanentes e temporárias, pastagens, 

florestas nativas ou reflorestamentos e áreas improdutivas); 
- composição da estrutura fundiária por classe de tamanho dos estabelecimentos agrícolas; 
- regime de posse da terra; 
- volume, área de produção e rendimento dos principais produtos agropecuários; 
- estrutura de comercialização. 

 
• Setor secundário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das 

atividades de transformação no Município. A metodologia utilizada será de levantamento de dados 
junto ao IBGE, IPARDES e SEIM, entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento à 
indústria e trabalho analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo uma avaliação 
sobre as principais condicionantes, deficiências e potencialidades do setor secundário, sobre os 
instrumentos regionais/locais para fomento ao desenvolvimento industrial e também sobre a 
evolução dos seguintes aspectos: 
- número de estabelecimentos por gênero industrial; 
- volume de produção por gênero; 
- número de alvarás de construção e funcionamento de estabelecimentos industriais. 
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• Setor terciário: tem como objetivo conhecer as características e potencialidades das atividades 
atacadistas, varejistas, de prestação de serviços e de turismo no Município. A metodologia 
utilizada será de levantamento de dados junto ao IBGE, IPARDES, SEIC e PARANÁ Turismo, 
entrevistas com funcionários do órgão municipal de fomento ao comércio, serviços e turismo e 
trabalho analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo uma avaliação sobre as 
principais condicionantes, deficiências e potencialidades ligadas às atividades terciárias, bem 
como sobre a evolução dos seguintes aspectos: 
- número de estabelecimentos de comércio atacadista, varejista e de prestação de serviços por 

gênero; 
- número de alvarás de construção e funcionamento de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços. 
 
5.1.3. Sistema de Sustentação Natural - SSN 

 
Com relação ao Sistema de Sustentação Natural, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Aspectos geológicos, geomorfológicos e geotécnicos: tem como objetivo conhecer as 
características de relevo, subsolo e solo do Município, para determinar os condicionantes físicos 
ao desenvolvimento, às atividades agropecuárias e extrativas e à urbanização. O método utilizado 
será de levantamento bibliográfico junto à MINEROPAR, EMATER, SEMA e SUDERHSA, 
levantamento in loco e trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório contendo avaliação 
sobre as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas e hidrológicas do território 
municipal, considerando eventuais restrições à urbanização que necessitem de especial atenção. 
Com relação aos produtos gráficos, serão confeccionados mapas com os seguintes temas: 
- hipsometria do território do Município e do sítio urbano e periurbano; 
- intervalos de declividade do território do Município e do sítio urbano e periurbano; 
- geologia do território do Município; 
- classe de solos do território do Município; 
- bacias hidrográficas do território do Município. 

 
• Aspectos climáticos: tem como objetivo conhecer as características climáticas da região, para 

identificar os condicionantes climáticos no Município, através de levantamento bibliográfico, 
gerando um relatório contendo avaliação sobre as temperaturas médias anuais, o regime pluvial, 
os ventos dominantes e a ocorrência de geadas. Fonte: MAACK, Reinhard. Geografia Física do 
Estado do Paraná. 3. ed. Curitiba : Imprensa Oficial, 2002. 

 
• Aspectos fitogeográficos: tem como objetivo conhecer a situação das matas nativas no 

Município, para identificar possíveis deficiências quanto à cobertura arbórea de áreas de 
preservação natural. O método utilizado será de fotointerpretação de imagens de satélite, 
levantamento bibliográfico e entrevistas com funcionários da EMATER, do IAP e do órgão 
municipal do meio ambiente, bem como trabalho de campo e analítico por parte da Consultora, 
gerando um relatório contendo avaliação sobre espécies características da região, reservas de 
matas nativas e situação das matas ciliares ao longo dos cursos d’água que cortam o quadro 
urbano.  

 
5.1.4. Sistema de Sustentação Adaptado - SSA 

 
Com relação ao Sistema de Sustentação Adaptado, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Ocupação do solo: tem como objetivo conhecer a evolução e as características da ocupação do 
solo na Cidade, identificando os padrões de ocupação, problemas quanto à rarefação urbana e 
tendências de expansão. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas 
com funcionários do órgão de controle do uso e ocupação do solo no Município, além de trabalho 
de campo e analítico da Consultora, gerando um relatório contendo avaliação sobre: 
- projeto urbanístico original da Cidade; 
- evolução dos loteamentos no período 1990-2000; 
- eventos importantes ocorridos na estrutura urbana tais como a construção de acessos ou 

contornos rodoviários, terminais rodoviários, distritos industriais, etc; 
- identificação e localização dos lotes vagos e dos vazios urbanos;  
- tipologia dos padrões construtivos segundo a altura de edificação;  
- tipologia e localização de assentamentos irregulares;  
- direção das tendências espontâneas de expansão. 
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O produto gráfico gerado quanto a este tema será um mapa contendo a evolução da ocupação e 
as tendências de expansão urbana, tendo como fontes referências bibliográficas, dados recentes 
da Prefeitura Municipal e pesquisas de campo da Consultora. 

 
• Uso do solo: tem como objetivo conhecer as características da tipologia dos usos do solo, 

visando determinar o zoneamento existente e identificar possíveis problemas de conflitos entre 
usos na Cidade. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas com 
funcionários do órgão de controle do uso e ocupação do solo no Município, bem como trabalho de 
campo e analítico da Consultora. As fontes de pesquisa incluirão levantamentos atuais da 
Prefeitura Municipal, bem como pesquisas de campo da Consultora, gerando um mapa contendo 
a tipologia dos usos do solo, áreas verdes e áreas de preservação ambiental na Cidade, bem 
como um relatório contendo avaliação sobre: 
- estrutura de polarização intraurbana, com a delimitação da área de comércio central e de 

eventuais sub-pólos de comércio e serviços de bairro 
- localização e delimitação das áreas de comércio atacadista, se houver; 
- localização e delimitação das zonas, parques ou distritos industriais; 
- localização dos equipamentos de prestação de serviços públicos; 
- localização de conjuntos habitacionais populares; 
- localização de áreas verdes de propriedade pública e particular; 
- localização de parques e praças equipadas. 

 
• Sistema viário: tem como objetivo conhecer as características do sistema viário do Município e, 

em específico da Cidade, de modo a identificar possíveis problemas de circulação. Para tanto 
serão efetuados levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de 
obras públicas e viação, além de trabalho de campo e analítico da Consultora. Além de um mapa 
com a hierarquia de vias da Cidade, será gerado um relatório contendo avaliação sobre: 
- modelo geral de circulação na Cidade, identificando as vias arteriais, coletoras (de ligações 

centro-bairros ortogonais às arteriais), conectoras (de ligações inter-bairros tangenciais ao 
centro) e acessos ou contornos rodoviários;  

- principais pólos geradores de tráfego urbano e pontos de conflito de tráfego na Cidade; 
- planos e projetos existentes de novas obras viárias na Cidade e no Município. 

 
• Infra-estrutura de drenagem pluvial: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários e ambientais quanto à ausência ou inadequação da drenagem pluvial e conhecer os 
planos e projetos existentes de ampliação dessa benfeitoria no Município. O método utilizado será 
de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de meio ambiente e 
serviços urbanos, além de trabalho analítico da Consultora, gerando um mapa com a rede de 
drenagem da Cidade e a localização dos pontos de lançamento dos seus emissários e eventuais 
focos de erosão, bem como um relatório contendo avaliação sobre: 
- drenagem pluvial das áreas urbanas e periurbanas; 
- rede de galerias de águas pluviais, com a localização de seus emissários, identificando se 

providos ou não de dissipadores de energia; 
- caracterização dos corpos receptores quanto a processos erosivos; 
- áreas com possíveis problemas de alagamentos ou enchentes; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de drenagem ou de obras de controle da 

erosão ou inundações. 
 
• Infra-estrutura de abastecimento de água: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários quanto à ausência de rede de abastecimento de água potável em áreas da Cidade, 
através do levantamento de dados junto à SANEPAR, de entrevistas com funcionários da 
Prefeitura Municipal e de trabalho analítico da Consultora. O produto gerado será um mapa com a 
rede de abastecimento de água da Cidade e a localização dos pontos de captação, da estação de 
tratamento e dos reservatórios existentes, bem como um relatório contendo informações sobre: 
- sistema de produção-adução-tratamento-reservação de água; 
- rede de distribuição; 
- evolução do número de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de distribuição e de ampliação da 

capacidade de produção de água. 
 
• Infra-estrutura de esgoto domiciliar: tem como objetivo identificar possíveis problemas 

sanitários quanto à falta de sistema de coleta e tratamento de esgoto e conhecer os planos e 
projetos existentes para implantação desse serviço na Cidade, através de levantamentos de 
dados junto à SANEPAR, de entrevistas com funcionários da Prefeitura Municipal e de trabalho 
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analítico da Consultora. O produto gerado será um mapa contendo a atual rede coletora de 
esgoto da Cidade e a localização da estação de tratamento, bem como um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- sistema de captação e tratamento do esgoto; 
- rede de coleta; 
- evolução do número de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes de expansão da rede de coleta e do sistema de tratamento de 

esgoto. 
 
• Infra-estrutura viária: tem como objetivo analisar as condições da pavimentação no Município, 

bem como a capacidade do serviço municipal de conservação e pavimentação no que diz respeito 
à manutenção e à ampliação da malha de vias pavimentadas na Cidade. A metodologia utilizada 
será de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão municipal de obras 
públicas e viação, além de trabalho analítico da Consultora, gerando um relatório contendo 
avaliação sobre as vias pavimentadas segundo o tipo de pavimento, bem como os projetos de 
obras viárias existentes. Será também gerado um mapa contendo a malha de vias pavimentadas 
da Cidade, por tipo de pavimento. 

 
• Infra-estrutura de energia elétrica e iluminação pública: tem como objetivo analisar o sistema 

de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no Município para identificar eventuais 
carências nesse serviço. Para tanto, serão feitos levantamento de dados e entrevistas com 
funcionários da COPEL e da Prefeitura Municipal, além de trabalho analítico da Consultora, 
gerando um mapa com a rede de energia elétrica da Cidade, bem como um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- sistema de alimentação-rebaixamento de tensão de energia; 
- rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública; 
- evolução do número e da quantidade de consumidores por categoria; 
- planos e projetos existentes quanto à ampliação da capacidade instalada do sistema de 

distribuição de energia elétrica. 
 
• Infra-estrutura de comunicações: tem como objetivo conhecer o sistema de comunicações no 

Município, para se avaliar as carências e a possibilidade de melhorias nesse aspecto. Para tanto, 
serão feitos levantamentos de dados junto às empresas de telefonia fixa e/ou móvel que operam 
na região, aos funcionários da agência local da ECT e aos funcionários da Prefeitura Municipal, 
bem como trabalho analítico da Consultora. Os produtos resultarão em um relatório contendo 
avaliação sobre a situação atual da telefonia fixa e móvel, do acesso à internet, do sistema postal 
e dos jornais e rádios existentes no Município. 

 
• Serviço de eliminação de resíduos sólidos: tem como objetivo analisar a coleta e deposição de 

resíduos sólidos, para avaliar a existência de possíveis problemas sanitários quanto à ausência 
ou deficiências desse serviço no Município, através de levantamento de dados junto aos 
funcionários do órgão municipal de meio-ambiente e serviços urbanos e de trabalho analítico da 
Consultora. Desse levantamento resultará um relatório contendo avaliação sobre: 
- coleta e deposição de resíduos sólidos (se diretamente ou mediante concessão), indicando se 

existe tratamento diferenciado do lixo hospitalar e industrial;  
- abrangência da coleta segundo a freqüência do serviço 
- localização do vazadouro dos resíduos urbanos; 
- tecnologia de manejo do lixo empregada no vazadouro municipal; 
- separação do lixo reciclável e aproveitamento do lixo orgânico. 

 
• Serviço de limpeza urbana: tem como objetivo analisar o serviço de limpeza de logradouros e 

terrenos baldios para avaliar a existência de possíveis problemas sanitários quanto à ausência ou 
deficiências desse serviço, através de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no 
órgão municipal de meio-ambiente e serviços urbanos e de trabalho analítico da Consultora. 
Desse levantamento resultará um relatório contendo avaliação sobre: 
- varrição de logradouros e limpeza de terrenos baldios, se diretamente ou mediante 

concessão; 
- abrangência da varrição segundo a freqüência do serviço. 

 
• Serviço de arborização pública: tem como objetivo analisar o serviço municipal responsável 

pela manutenção e reposição da arborização em parques, logradouros públicos e fundos de 
vales, para avaliar a existência de possíveis problemas ambientais quanto à ausência de 
cobertura vegetal nesses locais. O método utilizado será de levantamento de dados e entrevistas 
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com funcionários no órgão municipal de meio ambiente e serviços urbanos, além de trabalho 
analítico da Consultora, resultando em um relatório contendo avaliação sobre: 
- conservação de parques, praças, logradouros e fundos de vales; 
- prática de manutenção, recuperação e plantio ou replantio de árvores nos logradouros e áreas 

de preservação ambiental; 
- projetos existentes quanto à reforma e implantação de parques e praças, bem como quanto à 

adoção de mobiliário urbano em logradouros. 
 
• Serviço de transporte coletivo: tem como objetivo analisar o sistema de transporte coletivo 

existente para avaliar a suficiência e adequação da oferta desse serviço à população, através do 
levantamento de dados junto à Prefeitura Municipal, de entrevistas com funcionários das 
empresas rodoviárias e de trabalho analítico da Consultora. Desse levantamento resultará um 
mapa com a localização dos terminais rodoviários existentes na Cidade, além de um relatório 
contendo avaliação sobre: 
- linhas de transporte intermunicipal que servem o Município, contendo a localização do 

terminal rodoviário e dos pontos intermediários de parada; 
- transporte coletivo urbano, se houver, explicitando se diretamente ou mediante concessão, 

com a indicação das linhas, pontos de parada, etc;  
- existência de tarifas sociais unificadas, passes de estudantes, etc. 

 
• Serviço de educação: tem como objetivo analisar o sistema educacional existente para avaliar a 

suficiência e adequação da oferta desse serviço à população. A metodologia utilizada será de 
levantamento de dados junto ao INEP, à SEED e à Prefeitura Municipal, além de entrevistas com 
funcionários dos órgãos voltados ao ensino formal e de trabalho analítico da Consultora. Os 
produtos gerados serão um mapa com a localização dos estabelecimentos de ensino da Cidade e 
um relatório contendo avaliação sobre o sistema educacional existente no Município, segundo a 
natureza e os níveis de ensino, bem como aspectos referentes à infra-estrutura física dos 
estabelecimentos municipais e ao transporte escolar. 

 
• Serviço de saúde: tem como objetivo analisar o sistema de saúde existente para avaliar a 

suficiência e adequação da oferta dos seus serviços à população, através de levantamento de 
dados e entrevistas com funcionários nos órgãos de saúde e de trabalho analítico da Consultora. 
Para tanto serão considerados dados da SESA, da Prefeitura Municipal e dos demais órgãos 
ligados à área de saúde. Os produtos gerados serão um mapa com a localização dos 
estabelecimentos de saúde da Cidade, além de relatório contendo avaliação sobre o sistema de 
saúde existente, segundo sua natureza e tipo de estabelecimento, bem como aspectos referentes 
aos índices de morbidade por tipo de enfermidade, às principais causas de mortalidade e aos 
índices de vacinação.  

  
• Serviço de fomento à cultura, recreação e lazer: tem como objetivo analisar os espaços 

culturais e de recreação e lazer existentes, para avaliar a suficiência e adequação da oferta 
desses equipamentos à população. A metodologia utilizada será de levantamento de dados junto 
à SEEC, à Prefeitura Municipal e aos demais órgãos públicos ligados à área de cultura, recreação 
e lazer, e de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados serão um mapa com a 
localização dos estabelecimentos destinados a atividades culturais, de recreação e de lazer, bem 
como um relatório contendo avaliação sobre os equipamentos existentes no Município e na 
Cidade, segundo sua natureza e tipo. 

  
• Serviço de segurança pública e defesa civil: tem como objetivo analisar os sistemas policial e 

de defesa civil no Município, para avaliar a segurança e a capacidade da administração municipal 
de se mobilizar em calamidades públicas e emergências. Para tanto, serão feitos levantamento de 
dados junto à SESP, à Prefeitura Municipal e aos órgãos policiais e de defesa civil no Município, 
além de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados serão um mapa com a localização 
das unidades policiais existentes na Cidade, além de um relatório contendo avaliação sobre o 
sistema de segurança pública e de defesa civil existente, indicando o contingente de pessoal e os 
equipamentos empregados nas diversas áreas, bem como aspectos referentes aos índices de 
criminalidade e às principais ocorrências, segundo sua natureza e tipo. 
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5.1.5. Sistema de Controle de Informações - SCI 
 

Com relação ao Sistema de Controle de Informações, serão tratados os seguintes temas: 
 
• Cadastro imobiliário municipal: tem como objetivo analisar o sistema de registro e recuperação 

de dados do cadastro imobiliário e avaliar a necessidade de aperfeiçoamento desse instrumental, 
visando evitar a evasão e a injustiça fiscal e conhecer o universo de imóveis territoriais e prediais 
na sede municipal. Para tanto, serão efetuados levantamentos de dados e entrevistas com 
funcionários no órgão municipal incumbido do cadastro imobiliário, além de trabalho analítico da 
Consultora, culminando com um relatório contendo avaliação sobre o sistema de arquivamento e 
recuperação de informações cadastrais. 

 
• Cadastro econômico municipal: tem como objetivo analisar o sistema de registro e recuperação 

de dados do cadastro de produtores e avaliar a necessidade de aperfeiçoamento desse 
instrumental, visando evitar a evasão e a injustiça fiscal e conhecer o universo de produtores e 
prestadores de serviços do Município. Para tanto, serão efetuados levantamentos de dados e 
entrevistas com funcionários no órgão municipal incumbido do cadastro de produtores, bem como 
trabalho analítico da Consultora, culminando com um relatório contendo avaliação sobre o 
sistema de arquivamento e recuperação de informações cadastrais.  

 
5.1.6. Sistema de Controle de Decisões - SCD 
 

Com relação ao Sistema de Controle de Decisões, serão tratados os seguintes temas: 
 

• Legislação urbanística: tem como objetivo analisar o arcabouço legal à disposição da 
administração municipal para orientar, disciplinar e controlar o desenvolvimento urbano do 
Município. A metodologia utilizada será de levantamento de dados e entrevistas com funcionários 
dos órgãos municipais competentes, bem como trabalho analítico da Consultora, gerando um 
relatório contendo avaliação sobre as seguintes leis: 
- Lei do Plano Diretor; 
- Lei do Perímetro Urbano; 
- Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
- Lei do Sistema Viário; 
- Lei de Loteamentos; 
- Código de Edificações; 
- Código de Posturas; 
- Lei de Preservação Ambiental. 

 
• Instrumentos legais para o desenvolvimento: tem como objetivo analisar o arcabouço legal à 

disposição da administração municipal para alavancar o desenvolvimento econômico do 
Município, o que foi feito através de levantamento de dados e entrevistas com funcionários no 
órgão municipal de fomento à agricultura, à indústria e ao comércio e de trabalho analítico da 
Consultora, gerando um relatório contendo avaliação sobre as leis de fomento do Município. 

 
• Estrutura administrativa municipal: tem como objetivo analisar a estrutura da administração 

municipal para avaliar a sua capacidade de responder aos desafios do desenvolvimento sócio-
econômico e à gestão do processo de planejamento a implementar. O método utilizado será de 
levantamento de dados e entrevistas com funcionários no órgão administrativo do Município, bem 
como de trabalho analítico da Consultora, gerando um quadro contendo o organograma da 
Prefeitura Municipal e um relatório contendo avaliação sobre: 
- estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, com a definição das competências e 

atribuições das suas unidades funcionais;  
- identificação dos órgãos potencialmente aptos a cuidar da implementação do Plano Diretor 

Municipal e posterior gestão do processo local de planejamento; 
- identificação da necessidade de contratação e/ou treinamento de pessoal para a gestão do 

processo local de planejamento. 
 
• Finanças municipais: tem como objetivo analisar a situação fiscal e financeira da administração 

municipal para avaliar a capacidade de investimento e de endividamento do Município, com vistas 
à implementação das obras e diretrizes propostas pelo Plano Diretor Municipal, o que se dará 
através de levantamento de dados junto ao órgão fazendário do Município, à Secretaria do 
Tesouro Nacional e de trabalho analítico da Consultora. Os produtos gerados incluirão quadros 
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sobre os aspectos fiscais e financeiros da administração municipal e um relatório contendo 
avaliação sobre: 
- evolução e composição das receitas e despesas do Município; 
- perfil da dívida consolidada; 
- capacidade de endividamento/investimento do Município. 

 
5.1.7. Análise Inter-Relacionada de Sistemas 
 

Completada a fase de caracterização e avaliação dos sistemas que compõem a realidade 
municipal, a fase seguinte de Análise Temática Integrada consistirá em confrontar esses sistemas 
entre si, através da análise das relações bi-unívocas estabelecidas pelos pares de sistemas. O estudo 
dessas relações será feito com base em perguntas a respeito da interferência que cada sistema 
exerce sobre o outro, sendo tais perguntas formuladas com finalidade prospectiva, ou seja, com vistas 
ao encaminhamento das propostas necessárias à superação das disfunções identificadas na etapa 
anterior de caracterização dos sistemas. Essas relações serão investigadas a partir de perguntas tais 
como as listadas a seguir. 

 
• Relação SAH X SAP 

- As características culturais da população que colonizou a região constituem elemento redutor 
ou acelerador do potencial de desenvolvimento econômico?  

- As atividades produtivas estão gerando postos de trabalho na quantidade necessária para 
ocupar a população em idade ativa? 

- A remuneração média do trabalho assalariado nas atividades produtivas é suficiente para 
assegurar a sobrevivência da população? 

- O comércio e os serviços locais têm condições de suprir adequadamente as necessidades de 
consumo da população? 

- Quais municípios a população procura para adquirir os bens e serviços não encontrados em 
Rio Azul? 

 
• Relação SAH X SSN 

- O processo de colonização da região provocou distúrbios na base física natural, a exemplo de 
desertificação, eliminação de fauna, ou assoreamento de rios? 

- Qual a densidade demográfica no território municipal? 
- Qual a densidade demográfica na sede municipal? 
- Quais características da base física natural condicionam, restringem ou favorecem o 

assentamento humano no território regional? 
 
• Relação SAH X SSA 

- As correntes migratórias para o Município têm gerado assentamentos irregulares?  
- A infra-estrutura sanitária urbana atende satisfatoriamente às necessidades da população? 
- Os serviços públicos de educação, saúde e segurança atendem a demanda da população? 
- Qual o consumo de área necessário para abrigar o crescimento da população da Cidade nos 

próximos dez anos? 
- O quadro urbano está sub ou superdimensionado para o crescimento projetado da 

população? 
 
• Relação SAH X SCI 

- Existem informações atualizadas, confiáveis e utilizáveis sobre a população? 
- Existe um cadastro atualizado de informações sobre as condições de vida da população, 

sobretudo de baixa renda? 
 
• Relação SAH X SCD 

- Existe pessoal qualificado na administração municipal para a gestão do processo de 
planejamento urbano? 

- A legislação urbanística existente tem representado um fator de estímulo, ou de desestímulo, 
ao assentamento de populações de baixa renda na Cidade? 

 
• Relação SAP X SSN 

- Quais as restrições do clima e do solo às atividades agrárias e extrativas? 
- As atividades agrícolas estão utilizando técnicas conservacionistas do solo e da água? 
- As atividades produtivas estão aproveitando plenamente as potencialidades da base física 

natural da região e do Município? 
- O Município possui ocorrências minerais passíveis de exploração em escala econômica? 
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- A base física natural favorece a atividade de exploração florestal? 
- As atividades produtivas industriais e de serviços estão gerando algum processo de poluição 

do solo, da água, ou do ar? 
 
• Relação SAP X SSA 

- A infra-estrutura urbana e regional existente constitui deficiência ou potencialidade para 
alavancar o desenvolvimento econômico? 

- Quais os requisitos do desenvolvimento econômico em termos de necessidade de ampliação 
da infra-estrutura urbana? 

 
• Relação SAP X SCI 

- Existem informações atualizadas e confiáveis sobre a evolução quantitativa das atividades 
produtivas no Município? 

- O cadastro municipal de produtores está atualizado? 
 
• Relação SAP X SCD 

- A Lei de Uso e Ocupação do Solo está sendo observada no que se refere aos ordenamentos 
a respeito da localização e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços? 

- Existe lei de incentivo ao desenvolvimento econômico? 
 

• Relação SSN X SSA 
- A base física natural opõe alguma restrição à urbanização ou à edificação? 
- A ocupação urbana respeitou as características da base natural? 
- A ocupação urbana provocou efeitos deletérios sobre a base natural, a exemplo de erosão, 

poluição, instabilidade de encostas ou assoreamento de cursos d’água? 
 
• Relação SSN X SCI 

- Existe conhecimento suficientemente consolidado sobre a base natural na administração 
municipal, para possibilitar que a gestão do meio físico preserve a sua sustentabilidade? 

 
• Relação SSN X SCD 

- Existe legislação específica no Município destinada à preservação ambiental? 
 
• Relação SSA X SCI 

- O cadastro imobiliário municipal encontra-se atualizado? 
 
• Relação SSA X SCD 

- A legislação urbanística vigente possibilita efetivo controle do uso e ocupação do solo no 
Município? 

- A aprovação de loteamentos está obedecendo a Lei 6.766/79 e a legislação posterior? 
 
• Relação SCI X SCD 

- Existe sistema de avaliação da legislação urbanística em vigor com vistas ao seu permanente 
aperfeiçoamento? 

 
Identificadas estas situações, são analisadas as tendências de evolução das mesmas, para 

efeito de avaliar se algumas delas poderiam vir a se transformar em problemas no futuro, ou de que 
maneira poderiam se agravar determinados conflitos hoje já detectados. Concluídas tais 
investigações, a Análise Temática Integrada se encerra com a elaboração de um relatório contendo 
as principais condicionantes, deficiências e potencialidades diagnosticados no Município. 
 
 
5.2. DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES 
 

O trabalho terá continuidade com a fase de Definição de Diretrizes e Proposições, na qual 
serão formuladas as propostas destinadas a viabilizar a superação das deficiências e o 
aproveitamento das potencialidades identificadas na fase anterior, para serem implementadas 
segundo um escalonamento a curto, médio e longo prazos. A partir das conclusões acerca do 
território municipal, referendadas pela comunidade em audiência pública, será formulado um modelo 
prospectivo quanto ao tipo de Município e de Cidade em que Rio Azul deverá se transformar, para 
atender aos anseios da sua população. 
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A construção desse modelo envolverá um elenco de proposições de diversas naturezas, cuja 
implementação conjunta destina-se a dar operacionalidade ao processo de gestão que, a partir do 
presente Plano Diretor Municipal, se pretende institucionalizar. Esse elenco de proposições incluirá 
diretrizes tais como: 

 
• o estabelecimento de uma Política de Desenvolvimento Urbano Municipal; 
• a implantação de uma sistemática permanente de planejamento e de procedimentos adotados 

para aprovação de projetos de parcelamento do solo e de edificações; 
• a dinamização e ampliação das atividades econômicas do Município, nos setores primário, 

secundário e terciário; 
• a racionalização do uso e ocupação do solo municipal, incluindo a solução de ocupações 

irregulares e clandestinas e ações para regularização fundiária urbana; 
• a estruturação do sistema viário, bem como sua hierarquização e dimensionamento; 
• a distribuição eqüitativa dos equipamentos e serviços urbanos, em atendimento à demanda 

existente, visando a melhoria integral da qualidade de vida da população; 
• o incremento da infra-estrutura existente, possibilitando o desenvolvimento do Município, com 

ênfase para aspectos referentes ao transporte, às telecomunicações e à energia; 
• o controle sanitário e a proteção ambiental, incluindo a coleta e destinação de resíduos 

sólidos e o esgoto, bem como a preservação de mananciais de captação e a recomposição 
das matas ciliares; 

• a proteção do patrimônio histórico, paisagístico e cultural. 
 
 
5.3. PROPOSIÇÕES PARA A LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 
Nessa fase do Plano Diretor Municipal serão apresentadas as minutas de anteprojetos de leis, 

acompanhadas dos respectivos mapas, sendo que a primeira delas refere-se à institucionalização do 
Plano como instrumento legal de implementação das políticas de gestão urbana e de 
desenvolvimento municipal, em obediência ao contido na Constituição Federal, ao Estatuto da 
Cidade, à Constituição Estadual e à Lei Orgânica Municipal. 

 
Em seguida serão apresentadas as minutas dos anteprojetos das leis urbanísticas referentes 

ao perímetro urbano, ao uso e ocupação do solo, ao sistema viário, ao parcelamento do solo, às 
edificações e ao código de posturas. O instrumental legal acima referido visa a assegurar o 
desenvolvimento sustentado do Município, a função social da cidade e da propriedade, além de 
proporcionar ao Município a faculdade de aplicar os instrumentos de gestão aportados pelo Estatuto 
da Cidade. A metodologia utilizada para elaboração das minutas de Anteprojeto de Lei será a 
conversão das diretrizes propostas em linguagem jurídica, em consonância com as normas e leis 
vigentes no Estado e no País, de modo a possibilitar sua aprovação pelo Poder Legislativo Municipal. 

 
Tal fase também contempla medidas destinadas à instauração do processo local de 

planejamento, traduzidas nas propostas de inserção institucional dessa atividade na estrutura 
administrativa do Município, de constituição e qualificação do pessoal a compor a equipe técnica 
dedicada ao planejamento, em especial à implementação, avaliação e realimentação do Plano Diretor 
Municipal, e de definição do modus operandi a ser utilizado na realização dessas atividades. Esta 
etapa do Plano Diretor Municipal incluirá também a proposição de um conjunto de indicadores para 
avaliação sistemática da realidade e do desempenho da administração pública na aplicação das 
políticas de desenvolvimento físico-territorial e sócio-econômico do Município.    
 
 
5.4. PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS 

 
Esta fase compreende as propostas relativas à implementação do Plano Diretor Municipal, 

através da avaliação aproximada dos custos de execução e da definição das prioridades de ação e de 
investimento, em correspondência à projeção das finanças municipais, para o período dos cinco anos 
subseqüentes à aprovação do Plano.   

 
O Plano de Ação e Investimentos visa orientar os investimentos do Município na manutenção, 

ampliação e melhoria da infra-estrutura e dos serviços públicos anos, para efeito de se alcançar os 
padrões de qualidade estabelecidos a partir de requisitos técnicos e da vontade da comunidade 
manifestada em consulta popular, incluindo projetos relativos ao sistema de drenagem pluvial, 
pavimentação, obras viárias e aos serviços públicos de transportes, educação, saúde, promoção e 
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assistência social, habitação, segurança, cultura, recreação, lazer, coleta e tratamento de resíduos, 
limpeza pública, conservação e arborização de parques, logradouros e fundos de vales, entre outras, 
os quais visam garantir significativa melhora na qualidade de vida da população. 

 
Cabe lembrar ainda que o Plano de Ação e Investimentos permitirá aos municípios atenderem 

ao disposto na Lei Estadual n°. 15.229 de 25/06/2006, que substituiu e revogou o Decreto Estadual 
nº. 2.581 de 17/02/04, obtendo acesso aos investimentos disponibilizados pelo Governo Estadual. 
 
 
6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 O cronograma de atividades a seguir ilustra cada fase dos trabalhos do Plano Diretor 
Municipal de Rio Azul, bem como os métodos e resultados esperados de cada uma dessas 
atividades. O prazo de conclusão do trabalho é de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme mostra o 
cronograma na TABELA 1 a seguir. 
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TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Criação do fluxo de 
informações 
 

Definição do modus 
operandi 

Estratégias de comunicação 
Nivelamento de conhecimentos 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 
 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento do Plano de 
Trabalho e Relatório Parcial 1 

                                    

Processo de Participação Definição de 
estratégias de 
apresentação 

Realização da 1ª Audiência 
Pública 

                                    

Treinamento da Equipe 
Técnica Municipal  

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento de aspectos da 
Análise Temática Integrada,  
Diretrizes e Legislação Básica 

                                    

Plano de 
Trabalho e 
Atividades 
Preliminares 
 

Treinamento da 
Comissão de 
Acompanhamento 

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento da organização, 
funcionamento e competências 
da Comissão  

                                    

Identificação da base de 
dados 
 

Definição de sistema 
de informações  

Modelagem de base de dados 
georreferenciada 

                                    

Levantamento de dados 
 
 

Pesquisa bibliográfica 
e de campo 

Criação e ordenamento de banco 
de dados 

                                    

Análise Temática 
Integrada 

Análise de sistemas 
Geoprocessamento 

Identificação de condicionantes, 
deficiências e potencialidades 
Mapas Temáticos 

                                    

Análise 
Temática 
Integrada 
 

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento da Análise Temática 
Integrada e Relatório Parcial 2 
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 TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (continuação) 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Definição de diretrizes e 
propostas 

Análise de sistemas 
Estratégia prospectiva 

Diretrizes e propostas de curto, 
médio e longo prazo 
 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento da Definição de 
Diretrizes e Relatório Parcial 3 
 

                                    

Processo de Participação Definição de 
estratégias de 
apresentação 

Realização da 2ª Audiência 
Pública 
 

                                    

Definição de 
Diretrizes e 
Proposições 

Treinamento da Equipe 
Técnica Municipal  

Exposição dialogada 
Debates 

Conhecimento do processo de 
planejamento, indicadores e 
plano de ação e investimentos 

                                    

Elaboração da Lei do 
Plano Diretor  
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Plano Diretor 

                                    

Elaboração da Lei do 
Perímetro Urbano 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Perímetro Urbano 

                                    

Elaboração da Lei do 
Parcelamento do Solo 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Parcelamento do Solo 

                                    

Elaboração da Lei do Uso 
e Ocupação do Solo 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Uso e Ocupação do Solo 

                                    

Elaboração da Lei do 
Sistema Viário 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de Lei do 
Sistema Viário 

                                    

Elaboração da Lei do 
Código de Edificações e 
Obras 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto da Lei do 
Código de Edificações e Obras 

                                    

Elaboração da Lei do 
Código de Posturas 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto da Lei do 
Código de Posturas 

                                    

Legislação 
Básica 

Elaboração de leis 
específicas 
 

Elaboração de texto 
jurídico 

Minuta de Anteprojeto de leis 
específicas 
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TABELA 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (continuação) 
 

MESES FASES ATIVIDADES MÉTODOS RESULTADOS/ 
PRODUTOS 
ESPERADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adequação da estrutura 
administrativa 
 

Planejamento 
estratégico 

Definição de instrumentos para 
planejamento e gestão municipal 

                                    

Construção de 
indicadores 
 

Planejamento 
estratégico 

Indicadores 
 
 

                                    

Legislação 
Básica (cont.) 

Preparação dos produtos 
finais 
 

Atendimento a normas 
técnicas 

Legislação Básica e Processo de 
Planejamento e Gestão e 
Relatório Parcial 4 

                                    

Indicação de ações e 
projetos 
 

Planejamento 
estratégico 

Cronograma físico-financeiro de 
ações e investimentos 

                                    

Preparação dos produtos 
finais 

Atendimento a normas 
técnicas 

Documento do Plano de Ação e 
Investimentos e Relatório Parcial 
5 

                                    

Processo de Participação Estratégias de 
apresentação 
 

Realização da 3ª Audiência 
Pública e Criação do Conselho 
de Desenvolvimento Municipal 

                                    

Treinamento da Equipe 
Técnica 

Exposição dialogada 
Debates 

Criação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal 
Implementação do Plano Diretor  

                                    

Plano de 
Ação e de 
Investimentos 
 

Treinamento da 
Comissão de 
Acompanhamento 

Exposição dialogada 
Debates 

Criação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal 
Implementação do Plano Diretor 
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ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 
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7. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO NATURAL 
 
7.1. LOCALIZAÇÃO FISIOGRÁFICA 
 

O Estado do Paraná faz parte da Região Sul do Brasil e seu território, com uma superfície de 
199.314,85km², está dividido em uma planície litorânea e um altiplano interior, separados entre si pela 
escarpa da Serra do Mar. Esse altiplano faz parte do Planalto Meridional Brasileiro e compõe-se de 
três sub-planaltos, contando-se sucessivamente de leste para oeste: o Primeiro Planalto, também 
conhecido como Planalto de Curitiba; o Segundo Planalto, ou de Ponta Grossa; e o Terceiro Planalto, 
que abriga as regiões nordeste, norte, noroeste, oeste e sudoeste do Estado.  

 
O Município de Rio Azul está localizado no Segundo Planalto Paranaense e pertence à 

Microrregião de Irati, que por sua vez é integrante da Mesorregião Sudeste Paranaense. Rio Azul faz 
parte da Associação dos Municípios do Centro Sul do Paraná – AMCESPAR, igualmente tem sede 
em Irati, congregando ainda os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio 
Martins, Mallet, Prudentópolis, Rebouças e Teixeira Soares. O território municipal, de acordo com a 
Resolução do IBGE nº. 05, de 10 de outubro de 2002, possui uma superfície de 614,30Km², situando-
se na parte centro-sul da Mesorregião, fazendo divisa com os municípios de Irati ao norte; Rebouças 
e São Mateus do Sul a leste; Mallet ao sul; e Cruz Machado e Inácio Martins a oeste. Ver FIGURA 2. 

 
FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO 

 

 
 

 
A Cidade de Rio Azul está situada nas coordenadas 25º43’33” de Latitude Sul e 50º47’20” de 

Longitude Oeste de Greenwich, e seu sítio urbano, ocupando aproximadamente 656 hectares, 
desenvolve-se em torno dos 856,00m de altitude sobre o nível do mar. A sede municipal é cortada 
pela rodovia federal BR-153, também conhecida como Transbrasiliana por atravessar o País de norte 
a sul. Através da mesma se tem acesso à rodovia BR-277, que faz a ligação entre os países do 
Mercosul - via Foz do Iguaçu – e a Capital do Estado e o Porto de Paranaguá.  

 
Ao sul, a BR-153 promove a ligação com o Estado de Santa Catarina e o sul do Brasil, 

passando por União da Vitória. Em função disso, o Município desfruta de boa acessibilidade nas 
malhas rodoviárias regional e nacional, distando a sede municipal por rodovia cerca de 40km de Irati, 
75km de União da Vitória, 186km de Curitiba e 272km do Porto de Paranaguá. Ver FIGURA 3. 
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FIGURA 3 – MALHA RODOFERROVIÁRIA REGIONAL 

 
FONTE: DER. 

 
Em 26 de março de 1918, através da Lei Estadual nº. 1759/18, o Município foi emancipado de 

São João do Triunfo, com o nome de Roxo Ruiz, tendo a instalação oficial ocorrido no dia 14 de julho 
do mesmo ano, data em que se comemora o seu aniversário. Em 1929, através da Lei Estadual n°. 
2.645 de 10/04/1929, o Município passou a chamar-se Rio Azul. Em 1932 sua autonomia foi cassada, 
passando a constar o mesmo como distrito do Município de Mallet. Em 31/01/1934, através do 
Decreto Estadual n°. 193/34, a autonomia do Município foi restabelecida, com a mesma área anterior. 

 
Em 1938, através do Decreto Estadual n°. 7.573 de 20/10/1938, foi anexado ao território 

municipal o Distrito de Soares, então pertencente ao Município de São Mateus do Sul. No entanto, em 
5 de novembro de 1981, através da Lei n°. 7.518/81, o referido Distrito foi extinto e atualmente Rio 
Azul conta apenas com o distrito sede, pertencendo à Comarca de Rebouças. Ver MAPA 1 – 
MUNICÍPIO. 

 
O território municipal comporta ainda os chamados “faxinais”, comunidades tradicionais em 

que se destaca o uso coletivo da terra para a criação de animais, a produção agrícola de base familiar 
e o extrativismo florestal de baixo impacto. A organização do espaço nos faxinais é bastante singular, 
dividida em espaços privados (moradias, quintais, jardins e mangueirões) e de uso coletivo, destinado 
à criação dos animais e à preservação da mata nativa. As áreas dos faxinais são cercadas 
externamente, sendo que junto aos portões de acesso geralmente existem mata-burros para evitar a 
saída dos animais.  

 
Os faxinais no Paraná foram regulamentados pelo Decreto Estadual n°. 3.446/97, sendo 

considerados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, seguindo as mesmas 
diretrizes de utilização das Áreas de Proteção Ambiental – APA e prevendo o repasse do ICMS 
Ecológico para as comunidades. Em 2007, o Governo Estadual promulgou a Lei n°. 15.673/07 que 
reconhece a territorialidade dos faxinais.  

 
Segundo relatório elaborado pelo IAP em 2004, apenas 44 das áreas mapeadas como faxinal 

no Estado podiam ser consideradas “remanescentes”, ou seja, mantinham a organização social típica 
do faxinal e a paisagem de matas de araucária. Outras 56 áreas estavam desativadas, isto é, 
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preservavam apenas a paisagem de florestas nativas, enquanto 52 podiam ser consideradas extintas, 
uma vez que perderam totalmente suas características originais.  

 
Dentre os 44 faxinais remanescentes, 15 situam-se na região de Rio Azul, abrangendo 

também os municípios de Irati, Rebouças, Mallet e Inácio Martins. Desses, porém, apenas 10 
constam oficialmente como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, sendo três em Rio 
Azul: Lajeado dos Mellos, com 287,0ha, Taquari, com 312,2ha, e Água Quente dos Meiras, com 
280,7ha. 
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MAPA 1 – MUNICÍPIO 
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7.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTAIS 
 
7.2.1. Geologia 
 

O Município de Rio Azul está localizado no extremo oeste do Segundo Planalto Paranaense, 
junto à Serra da Esperança, que o divide do Terceiro Planalto, e seu substrato rochoso compreende 
desde os derrames basálticos da Formação Serra Geral até as rochas sedimentares da Bacia do 
Paraná. Ver FIGURA 4.  

 
FIGURA 4 – REGIÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 
FONTE: MINEROPAR 

 
Sua formação geológica é diversificada, sendo que a contar de oeste para leste, o Município 

apresenta em seu subsolo rochas das formações Serra Geral, Pirambóia e Botucatu, pertencentes ao 
Grupo São Bento, e das formações Rio do Rasto e Teresina, do Grupo Passa Dois. Já no extremo 
leste do Município encontram-se sedimentos recentes, junto ao leito do Rio Potinga, constituindo-se 
de rochas areno-síltico-argilosas de deposição fluvial, originárias do Quaternário.  

 
A Formação Serra Geral, que cobre grande parte da Bacia Sedimentar do Paraná, ocupando 

53,0% do território paranaense, é composta por camadas de derrames basálticos sucessivos, 
ocorridos no período Jurássico-Triássico, com espessuras variando de 30,0m a 40,0m. Esses 
derrames compõem-se de três partes principais: base, zona central e topo. Na base encontra-se uma 
zona vítrea e vesicular, facilmente alterável, enquanto a porção central é mais espessa, formada por 
basalto maciço recortado por fraturas verticais e/ou horizontais. No topo sobressaem bolhas formadas 
quando da expulsão dos gases vulcânicos, as quais podem ser preenchidas (“amídalas”) ou não 
(“vesículas”), resultando em pedras soltas nas encostas das mesetas, de formato esferoidal.  

 
As rochas da Formação Serra Geral encontradas no Município são do tipo efusivas básicas 

toleíticas, compostas por basaltos maciços e amigdalóides, afaníticos, variando de cinzentos a pretos, 
com intercalação de arenitos finos. De modo geral, as rochas da Formação Serra Geral possuem 
baixa vulnerabilidade ao intemperismo e à erosão, apresentando como principal entrave ao uso e 
ocupação do solo a presença de solos litólicos e de afloramentos de rochas, principalmente em zonas 
de relevo ondulado e montanhoso, com declividades acima de 20,0%.  

 
De acordo com a MINEROPAR, é comum que a erosão e a decomposição seletivas das 

rochas basálticas ressaltem na topografia as unidades de derrames, formando verdadeiras escarpas, 
representadas por áreas com declividades acima de 20,0%, delimitadas por quebras de relevo 
positivas e negativas, aproximadamente coincidentes com os contatos entre os derrames. O padrão 
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de fraturas, juntamente com as zonas vesiculares do topo dos derrames, pode funcionar como canais 
alimentadores de aqüíferos subterrâneos, necessitando medidas de monitoramento da descarga de 
efluentes químicos, industriais e domésticos para evitar a contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas neste compartimento. 

 
As rochas sedimentares, por sua vez, ocupam cerca de 25% do território paranaense, porção 

esta que compreende uma faixa com largura média de 130km que corta o Estado de norte a sul, 
sendo formada pelos grupos Passa Dois, Guatá, Itararé e Paraná. Tal compartimento geológico-
geotécnico corresponde à principal produção de insumos energéticos do Estado – carvão e xisto – 
além de apresentar expressiva reserva de urânio e de calcário e grandes explorações de argila e 
areia para construção civil.  

 
Predominam nessa região geológica arenitos, siltitos e folhelhos com índices médios a altos 

de vulnerabilidade ao intemperismo e à erosão, requerendo cuidados específicos para uso e 
ocupação do solo, conforme recomendações da MINEROPAR, a saber: 

- implantação de sistemas distintos de escoamento de águas pluviais e servidas, integrados 
aos sistemas a jusante; 

- adoção de sistema eficiente de coleta, deposição e manejo de lixo; 
- implantação de tubulações em todas as linhas de drenagem ou concentração de fluxo com 

declividade superior a 2,5%, através de sistema de dissipação de energia nos pontos de 
lançamento; 

- orientação da ocupação urbana, através da implantação de lotes com sua maior dimensão 
paralela às curvas de nível nas encostas com declividade superior a 25%; 

- orientação da ocupação urbana, através da implantação de lotes com sua maior dimensão 
ortogonal à linha de enchente nos fundos de vale; 

- limitação da ocupação urbana através de exigências quanto à drenagem e à terraplenagem 
prévia, estimulando a preservação permanente de fundos de vale; 

- exigência de planejamento prévio de projetos de exploração e recuperação para atividades 
de extração mineral. Ver MAPA 2 – GEOLOGIA DA MESORREGIÃO. 
 
Em Rio Azul, as rochas pertencentes à Formação Serra Geral ocupam uma pequena porção 

no extremo noroeste do território municipal. Devido à distância em relação à faixa preferencial de 
ocorrência dessa formação, existem poucos diques de diabásio no território municipal, os quais 
afloram dentre as camadas de rochas sedimentares. De acordo com estudos da MINEROPAR, entre 
as localidades de Santa Cruz e Martins, na porção leste do Município, existem duas soleiras de 
diabásio de grande extensão, com espessura em torno de 40 m. A base da primeira aflora na cota de 
800 m, encaixada nos siltitos e argilitos da Formação Teresina, enquanto a segunda recorta os siltitos 
e arenitos da Formação Rio do Rasto, Membro Serrinha, com a base aflorando na cota dos 900 m.  

 
Quanto à Formação Pirambóia, esta consiste de arenitos finos a médios, esbranquiçados, 

intercalados por siltitos avermelhados, correspondendo a depósitos aluviais. Já as rochas da 
Formação Botucatu são constituídas de arenitos avermelhados, de granulação fina a média, 
quartzosos e friáveis, cujas características sedimentares apontam uma deposição eólica em ambiente 
desértico. Sob essas rochas encontra-se o chamado “Aqüífero Botucatu ou Guarani”, cuja 
disponibilidade de água subterrânea está relacionada à porosidade e permeabilidade dos arenitos. 
Em Rio Azul, as rochas da Formação Pirambóia-Botucatu afloram sob os basaltos, nos sopés da 
Serra da Esperança, e na forma de um morro testemunho isolado, na localidade de Marumbi dos 
Ribeiros.  

 
A Formação Rio do Rasto ocupa uma grande área do Município e compreende duas sub-

formações: Membro Serrinha, formada por siltitos e arenitos esverdeados, muito finos, micríticos e 
calcarenitos, localizados ao sul; e Membro Morro Pelado, constituída por siltitos e argilitos 
avermelhados, intercalados com arenitos finos, situados na porção oeste do território. A Formação 
Rio do Rasto demarca o início da transição entre o ambiente marinho raso de planícies de marés – 
Membro Serrinha – e os depósitos continentais fluviais e de planície deltaica – Membro Morro Pelado. 
Sua espessura é de cerca de 400 m, sendo que dentre os fósseis encontrados nesta unidade 
predominam anfíbios, pelecípodos, conchostráceos e palinomorfos.  

 
De acordo com estudos da MINEROPAR, na região de Rio Azul aflora a porção inferior da 

Formação Rio do Rasto, mais rica em argila e silte e pobre em areia, característica que torna difícil 
distingui-la da Formação Teresina, fazendo parecer que o território municipal é constituído de uma 
única formação sedimentar.  
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A Formação Teresina, por sua vez, ocupa a parte norte e nordeste do território municipal e 
consiste da fina intercalação de argilitos e folhelhos cinza escuros com siltitos e arenitos muito finos, 
cinza-claros. No terço superior, intercalam-se calcários oolíticos, estromatolíticos e silicificados, além 
de leitos de coquina que podem atingir até 1 m de espessura. A laminação típica da formação é 
geralmente ondulada e cruzada, com fendas de ressecamento preenchidas com arenito fino, feições 
estas que indicam um ambiente de deposição marinho raso, sob influência de marés. 

 
Sua espessura é de aproximadamente 300 m nos afloramentos, sendo que nestes as rochas 

mais laminadas decompõem-se formando pequenas placas ligeiramente nodulares nas camadas 
mais siltosas ou blocos arredondados nas zonas mais maciças e ricas em argila. Nas zonas de 
contato com as soleiras de diabásio, estas rochas podem se mostrar endurecidas, por efeito térmico 
do magma, tornando-as aptas à extração e uso na construção civil, para a produção de 
paralelepípedos, petit-pavés, lajes de calçamento, fundações e revestimento. Ver MAPA 3 – 
GEOLOGIA DO MUNICÍPIO. 
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MAPA 2 – GEOLOGIA DA MESORREGIÃO  
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 MAPA 3 – GEOLOGIA DO MUNICÍPIO 
 



 41 

7.2.2. Solos 
 

Com relação aos solos encontrados em Rio Azul, estes representam a interação entre o clima 
mesotérmico úmido subtropical e as rochas do seu substrato, com predominância dos argissolos e 
nitossolos na metade sudeste do Município e de cambissolos e neossolos na porção noroeste. Ver 
MAPA 4 – SOLOS DO MUNICÍPIO. 

 
Os argissolos ocorrem na região centro sul e sudeste do território municipal, e também no 

extremo norte, sendo em geral ácidos e pouco férteis, o que implica na necessidade de correção e 
manejo adequado. Nas áreas de relevo suave, os argissolos são aptos à mecanização e apresentam 
melhores condições de conservação, enquanto nos terrenos ondulados há maiores obstáculos à 
mecanização e conservação, com tendência moderada a alta ao desencadeamento de processos 
erosivos. As atividades produtivas mais indicadas para esses solos referem-se a culturas perenes, 
pastagens e reflorestamentos nas áreas menos acidentadas, devendo ser preservada a vegetação 
natural nos vales e encostas de inclinação mais pronunciada. 

 
Os nitossolos, encontrados no nordeste do Município, também apresentam textura argilosa, 

sendo aptos à mecanização e de fácil manejo, embora necessitem de corretivos. Devido à porosidade 
e permeabilidade, apresentam fácil desagregação mecânica, estando sujeitos à erosão nas 
superfícies com declividades superiores a 10,0% desprovidas de cobertura vegetal, enquanto 
naquelas com mais de 20,0%, podem sofrer rastejo e escorregamento.  

 
Quanto aos cambissolos, estes se situam na porção centro-ocidental do Município, 

apresentando textura argilosa, pouca profundidade, alta acidez e baixa fertilidade natural. Já os 
neossolos litólicos, que ocupam boa parte da porção oeste do território municipal, em terrenos 
fortemente ondulados a montanhosos, têm textura argilosa e baixa fertilidade, sendo inaptos à 
mecanização e de difícil conservação. De modo geral, os solos litólicos são rasos, com até um metro 
de profundidade, apresentando grande quantidade de cascalho e matacões. São aptos à ocupação 
urbana desde que com critérios técnicos adequados, já que a pouca profundidade desfavorece a 
instalação de infra-estrutura subterrânea.  

 
No extremo sudeste há uma pequena mancha de latossolos, os quais possuem textura 

argilosa, alta porosidade e alta permeabilidade. Apresentam aptidão à mecanização e boas condições 
de conservação, embora necessitem de corretivos devido à baixa fertilidade. Por fim, ao longo de 
toda a várzea do Rio Potinga, que perfaz a divisa leste e nordeste do município, encontram-se 
gleissolos, que se caracterizam por apresentarem permanente saturação de água. 

 
No que diz respeito às características de vulnerabilidade dos solos, a maior parte do território 

municipal de Rio Azul repousa sobre rochas com alta suscetibilidade à erosão, com índices de 
vulnerabilidade de respectivamente 2,4 nas formações Pirambóia e Botucatu e 2,7 nas áreas da 
Formação Rio do Rasto e 2,8 na Formação Teresina, valores muito próximos ao máximo (3,0). Já na 
pequena porção de área correspondente aos derrames basálticos da Formação Serra Geral o índice 
de vulnerabilidade é menor, de 1,5. Ver MAPA 5 – VULNERABILIDADE À DENUDAÇÃO DA 
MESORREGIÃO.   
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MAPA 4 – SOLOS DO MUNICÍPIO 
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MAPA 5 – VULNERABILIDADE À DENUDAÇÃO DA MESORREGIÃO  
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7.2.3. Geomorfologia 
  

O Município de Rio Azul, com altitude média de 856 m acima do nível do mar, é caracterizado 
por um relevo levemente ondulado, delimitado no extremo noroeste pela escarpa da Serra da 
Esperança, cujas altitudes máximas chegam a 1.245 m no Faxinal dos Moura e a 1.168 m no 
Marumbi do Elias. Já o ponto mais baixo do território encontra-se junto à barra do Rio Braço do 
Potinga, no extremo sudeste do Município, com cotas em torno de 760 m.  
 

A Cidade de Rio Azul está situada na porção central do Município, a aproximadamente 
856,00m s.n.m., localizada às margens do Rio Faxinal. Este divide o Município em duas porções 
aproximadamente iguais em extensão, porém fisiograficamente contrastantes. Enquanto a 
proximidade da Serra da Esperança confere à metade noroeste do território municipal um relevo mais 
acidentado, a porção sudeste apresenta declives progressivamente suaves em direção à várzea do 
Rio Potinga.  

 
A sede municipal, cujo quadro urbano se instalou ao longo dos trilhos da Estrada de Ferro 

São Paulo-Rio Grande, em torno da antiga estação ferroviária, estende-se ao longo da vertente 
direita do Rio Faxinal. A maior parte da Cidade assenta-se sobre áreas de relevo plano a suave 
ondulado, entrecortadas por vários afluentes do Rio Faxinal, cujas margens em grande parte, foram 
ocupadas indevidamente. As áreas de maior declividade encontram-se a leste, enquanto nos 
quadrantes norte, oeste e sul, lindeiros à calha do Rio Faxinal, os terrenos são mais planos. Ver 
FIGURA 5, FIGURA 6, FIGURA 7 e FIGURA 8. 

 
 

FIGURA 5 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR NORTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 14/06/2007. 
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FIGURA 6 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR LESTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 20/08/2007. 

 
 

FIGURA 7 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR SUL 

 
FONTE: INTERACTO, em 23/10/2008. 

 



 46 

FIGURA 8 – VISTA GERAL DA CIDADE – SETOR OESTE 

 
FONTE: INTERACTO, em 23/10/2008. 

 
 
7.2.4. Clima 
 

Segundo a classificação climática de Wladimir KÖPPEN, a Mesorregião do Sudeste 
Paranaense, onde se situa Rio Azul, possui clima tipo Cfb - que se caracteriza por ser sub-tropical, 
mesotérmico úmido e sem estação seca definida. Os verões são frescos, com maior propensão à 
ocorrência de chuvas, ao passo que os invernos são frios, com geadas severas freqüentes, sem 
estação seca. Ver FIGURA 9. 

 
FIGURA 9 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO KÖPPEN 

 
FONTE: IAPAR. 
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De acordo com dados da estação experimental do IAPAR para o período 1963-2007, a 
temperatura média anual na região de Rio Azul é de 17,5°C, sendo a média máxima anual de 23,9°C 
e a média mínima anual de 12,9°C. As maiores temperaturas costumam ocorrer no mês de janeiro, 
que apresenta média máxima de 27,5°C no período, sendo a máxima absoluta registrada nesse de 
35,6°C, em janeiro de 2006. As menores temperaturas ocorrem em julho, que apresenta média 
mínima de 8,3°C, sendo a mínima absoluta de -5,7°C, em julho de 1975. Ver FIGURA 10. 
 
 As precipitações pluviométricas na região são bem distribuídas ao longo do ano, sendo a 
precipitação pluviométrica anual da ordem de 1.582mm. Janeiro é o mês mais chuvoso, com 
180,1mm e média de 16 dias de chuva, enquanto agosto é o mês mais seco, com 78,8mm e média 
de 8 dias de chuva. A umidade relativa do ar média na região de Rio Azul é de 80,3%, sendo maior 
nos meses de março, maio e junho, com uma média de 83%, e menor nos meses de agosto e 
novembro, com uma média de 77%. Ver FIGURA 11 e FIGURA 12. 
 

Dados do mesmo período indicam que os índices de evaporação na região são maiores em 
novembro, atingindo 74,5mm, e menores em junho, quando chegam a 44,4mm. Já a insolação é 
maior em novembro, com uma média de 179,7 horas de sol, e menor em setembro, com uma média 
de 146,0 horas.  

 
FIGURA 10 – TEMPERATURA MÉDIA ANUAL  

 
FONTE: IAPAR. 
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FIGURA 11 – PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL 

 
FONTE: IAPAR. 

 
 

FIGURA 12 – UMIDADE RELATIVA ANUAL 

 
FONTE: IAPAR. 
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7.2.5. Hidrografia 
 

O território paranaense compreende duas grandes bacias hidrográficas, quais sejam a do 
Oceano Atlântico e a do Rio Paraná. Esta última faz parte do sistema do Rio da Prata e tem como 
maiores tributários no Estado os rios Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu, que são afluentes 
pela sua margem esquerda. Os rios Tibagi, Ivaí e Iguaçu nascem no Segundo Planalto Paranaense e 
seguindo em sentidos que vão desde sul-norte, como o Rio Tibagi, até leste-oeste, como o Iguaçu, 
transpõem a Escarpa da Serra Geral e percorrem o Terceiro Planalto Paranaense, desaguando no 
Rio Paranapanema, ou diretamente no Rio Paraná.  

 
O Município de Rio Azul está inserido totalmente na área de abrangência da bacia do Rio 

Iguaçu, contendo numerosos cursos d’água que compõem uma rede de drenagem fortemente 
integrada. Os rios que cortam o território municipal têm vergência predominante para nordeste, sendo 
suas cabeceiras situadas no sopé da Serra da Esperança, correndo em direção ao Rio Potinga, 
afluente direto do Rio Iguaçu pela margem direita. Este nasce no Município vizinho de Irati e é o 
principal curso d’água de Rio Azul, sendo seus principais afluentes em território municipal os rios 
Braço do Potinga, Vila Nova, Azul, das Pedras, Água Quente e Cachoeira. Ver MAPA 6 – 
HIDROGRAFIA MUNICIPAL. 

 
A classificação dos tributários do Rio Potinga, de jusante para montante, segue o esquema a 

seguir: 
 
Rio Braço do Potinga Arroio do Salto 
Rio da Vila Nova 
Arroio do Cortiço 
Rio Azul   Córrego Invernada 
   Arroio dos Martins 
   Rio Palmeirinha 
Córrego do Lajeado 
Rio das Pedras   Rio Cachoeira Córrego Passo da Carlota 
      Rio Faxinal   Arroio Monjolo 
          Arroio Curtume 
      Rio Vinagre 
      Arroio Fundão 
      Rio dos Elias 
      Arroio dos Carneiros 
      Arroio do Liberto 
      Arroio Pinhalzinho 
Rio Água Quente  Rio São Paulino Rio Pousinho   Arroio dos Limas 
      Rio São Miguel 
   Rio Taquari Arroio dos Laras 
      Arroio dos Boles 
      Arroio dos Ribeiros 
      Rio Cachoeira   
 
 Na sede municipal, o principal curso d´água é o Rio Faxinal, que corre em direção SW-NE, 
delimitando a ocupação urbana em sua margem direita. Seus afluentes dentro do quadro urbano, 
dentre os quais sobressaem os arroios Monjolo e do Curtume, rumam no sentido NNW. A maioria 
deles têm suas margens desmatadas e ocupadas indevidamente, configurando grave situação 
ambiental, ao contrário do Rio Faxinal, que ainda apresenta alguns trechos cujas margens se 
encontram preservadas. Ver MAPA 7 – HIDROGRAFIA URBANA. 
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MAPA 6 – HIDROGRAFIA MUNICIPAL 
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MAPA 7 – HIDROGRAFIA URBANA 
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7.2.6. Vegetação 
 
 A vegetação é reflexo da interação de um conjunto de fatores naturais, dentre os quais 
notadamente a latitude, a altitude, o clima e a formação pedológica. A Mesorregião  
Sudeste Paranaense encontra-se em zona de clima sub-tropical, situada na região fitogeográfica da 
chamada Floresta Ombrófila Mista. Esta, também chamada Floresta de Araucária, estende-se pelos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, correspondendo a áreas de altitude em 
torno de 600m s.n.m. No Paraná, essa formação se estende do Primeiro Planalto, desde o sopé da 
Serra do Mar, até o Terceiro Planalto, na região de Laranjeiras do Sul, ocupando toda a porção 
centro-sul do Estado. Ver FIGURA 13.  
 

FIGURA 13 – CLASSIFICAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL ORIGINAL NO PARANÁ 
 

 
 

A Floresta de Araucária ou Floresta Ombrófila Mista apresenta em sua composição florísticas 
espécies de lauráceas tais como a imbuia (Ocotea porosa), o sassafrás (Ocotea odorifera) e a canela-
lageana (Ocotea pulchella). Merecem destaque também a erva-mate (Ilex paraguariensis) e a caúna 
(Ilex theezans), entre outras aqüifoliáceas. Diversas espécies de leguminosas (jacarandá, caviúna e 
monjoleiro) e mirtáceas (sete-capotes, guabiroba, pitanga) também são encontradas, além de 
coníferas (pinheiro-bravo), rutáceas (pau-marfim), euforbiáceas (tapexingüí) e solanáceas (fumo 
bravo), dentre outras espécies. 

 
É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade animal, contando com muitas 

espécies ameaçadas de extinção, algumas endêmicas. Dentre os mamíferos constam a onça-pintada, 
a jaguatirica, o mono-carvoeiro, o macaco-prego, o guariba, o mico-leão-dourado, a preguiça-de-
coleira, o caxinguelê, o tamanduá e várias espécies de sagüis. Entre as aves destacam-se o jacu, o 
macuco, a jacutinga, a araponga e o sanhaço, além de beija-flores, tucanos, saíras e gaturamos, 
enquanto entre os répteis se contam lagartos, jibóias, jararacas e corais verdadeiras. 

 
Em 2002, de acordo com o IAP, a Mesorregião Sudeste Paranaense apresentava pouco mais 

de 312 mil hectares de cobertura florestal e de 60 mil hectares de reflorestamento, equivalentes 
respectivamente a 18,4% e 3,5% do território mesorregional. A cobertura florestal deste último 
correspondia a 12,2% da cobertura estadual, que em 2002 era de aproximadamente 2,5 milhões de 
hectares, enquanto a área reflorestada da Mesorregião equivalia a 11,6% dos reflorestamentos do 
Estado, que naquele ano somavam 518 mil hectares. Ver TABELA 2 e FIGURA 14. 
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TABELA 2 – ÁREA TOTAL, COBERTURA FLORESTAL E REFLORESTAMENTO POR 
MESORREGIÃO E ESTADO DO PARANÁ. 2002 
ÁREA COBERTURA FLORESTAL REFLORESTAMENTO MESORREGIÃO 

TOTAL  
(ha) 

% ÁREA 
ESTADO 

ÁREA (ha) % ÁREA 
TERRIT. 

% COB. FLOR. 
ESTADO 

ÁREA (ha) % ÁREA 
TERRIT. 

% REFL. 
ESTADO 

CENTRO-OCIDENTAL 1.191.894 5,97 63.444 5,32 2,50 6.967 0,58 1,34 
CENTRO-ORIENTAL 2.178.254 10,91 264.539 12,14 10,40 238.171 10,90 45,98 
CENTRO-SUL 2.638.105 13,21 390.137 14,79 15,35 32.072 1,21 6,20 
METROPOLITANA 2.301.512 11,52 859.299 37,33 33,80 128.605 5,58 2,83 
NOROESTE 2.481.602 12,43 101.876 4,10 4,00 4.593 0,18 0,88 
NORTE PIONEIRO 1.572.706 7,87 82.793 5,26 3,26 12.689 0,80 2,45 
NORTE-CENTRAL 2.453.217 12,28 134.399 5,47 5,29 12.976 0,52 2,50 
OESTE 2.290.856 11,47 264.421 11,54 10,40 14.506 0,63 2,80 
SUDESTE 1.700.649 8,51 312.056 18,35 12,27 60.059 3,53 11,60 
SUDOESTE 1.163.843 5,83 68.973 5,92 2,71 7.286 0,62 1,40 
PARANÁ 19.972.637 100,00 2.541.935 12,72 100,00 517.925,00 2,59 100,00 
FONTE: SEMA 
 

 
FIGURA 14 – REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA NO PARANÁ. 2002 

 
 

 
Quanto ao Município de Rio Azul, este apresentava em 2003 cerca de 13.359,2 hectares de 

cobertura florestal e 452,3 hectares de reflorestamento, equivalentes respectivamente a 21,3% e 
0,7% do território municipal. No entanto, a cobertura florestal do Município correspondia a apenas 
4,3% da cobertura da Mesorregião, enquanto sua área reflorestada equivalia a 0,8% dos 
reflorestamentos da região. 

 
Embora o território municipal apresente uma razoável proporção de cobertura florestal, essa 

se concentra na área de abrangência da APA Estadual da Serra da Esperança, criada através do 
Decreto Estadual n°. 9.905, de 27 de janeiro de 1992. A Serra divide o segundo e o terceiro planaltos 
do Paraná, perfazendo o limite entre os municípios de Inácio Martins e Rio Azul, no extremo noroeste 
deste último. Também são remanescentes de mata nativa os faxinais, os quais, conforme comentado 
anteriormente, foram regulamentados no Paraná pelo Decreto Estadual n°. 3.446/97, sendo 
considerados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR, com as mesmas diretrizes 
de utilização das Áreas de Proteção Ambiental – APA. 

 
Estudo elaborado pelo IAP em 2004 verificou uma crescente desagregação das comunidades 

faxinalenses, devido ao incremento da agricultura convencional, principalmente da produção do fumo 
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e carvão, e das atividades de reflorestamento, com o conseqüente desmatamento e contaminação do 
meio ambiente. Além disso, nota-se a ausência de políticas públicas direcionadas aos faxinais, 
visando sua sustentabilidade econômica e seu fortalecimento organizacional, o que tem motivado a 
implementação de ações nesse sentido por parte do Governo.  

 
Em Rio Azul, estão cadastrados como ARESUR, recebendo regularmente o ICMS Ecológico, 

os faxinais Lajeado dos Mellos, Taquari e Água Quente dos Meiras. A Prefeitura Municipal recebe o 
repasse correspondente do Governo Estadual, aplicando os recursos diretamente nessas três 
comunidades. Já no caso do ICMS Ecológico referente à APA da Serra da Esperança, o valor 
repassado pelo Estado fica para o Município. 

 
Quanto às áreas urbana e periurbana de Rio Azul, nota-se a existência de alguns 

remanescentes de mata nativa ao longo de alguns trechos do Rio Faxinal, principalmente em sua 
margem esquerda, sendo que no espaço rural periférico ao quadro urbano há uma ocorrência mais 
significativa de reservas nativas e reflorestamentos. Tendo em vista que o Rio Faxinal é manancial de 
abastecimento da sede municipal, iniciou-se recentemente um trabalho de recuperação e 
preservação da mata ciliar em sua bacia, o que deveria ser estendido a outros rios do Município. 

 
Já com relação à arborização nos logradouros públicos, esta é praticamente inexistente, tanto 

nas vias dos loteamentos mais recentes quanto na área central, justamente onde se verifica a maior 
concentração de pedestres e nas quais seria mais necessária a proteção contra o sol proporcionada 
pelas árvores. Tal insuficiência constitui uma carência considerável em termos da qualidade do 
espaço urbano, demandando a execução urgente de um projeto de arborização por parte do Poder 
Público Municipal, no sentido de empreender o plantio de árvores nos passeios laterais das ruas e 
praças da Cidade. Ver FIGURA 15 e MAPA 8 – ARBORIZAÇÃO PÚBLICA. 

 
FIGURA 15 – AV. MANOEL RIBAS, DESPROVIDA DE ARBORIZAÇÃO 

 
FONTE: INTERACTO em 20/08/2007. 
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MAPA 8 – ARBORIZAÇÃO PÚBLICA 
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8. SISTEMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS 
 
8.1. ASPECTOS REGIONAIS 
 

Rio Azul está inserido na Mesorregião Geográfica 09 do Sudeste Paranaense, que abrange 
um total de 21 municípios, dentre os quais se sobressaem Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e 
União da Vitória, cada um constituindo-se em pólo de uma microrregião, conforme classificação do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a saber: 

- Microrregião 31 de Prudentópolis, composta pelos municípios de Fernandes Pinheiro, 
Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Prudentópolis e Teixeira Soares;  

- Microrregião 32 de Irati, composta pelos municípios de Irati, Mallet, Rebouças e Rio Azul; 
- Microrregião 33 de União da Vitória, composta pelos municípios de Bituruna, Cruz Machado, 

General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e União da Vitória; 
- Microrregião 34 de São Mateus do Sul, composta pelos municípios de Antônio Olinto, São 

João do Triunfo e São Mateus do Sul. Ver FIGURA 16. 
 

FIGURA 16 – MICRORREGIÕES DA MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE. 2000 
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Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, a Mesorregião Sudeste 
Paranaense ocupa uma área de 16.977km² e abriga um dos menores contingentes populacionais do 
Paraná, resultando em uma densidade demográfica média de 21,3hab/km² em 1996. É composta por 
21 municípios, na maioria de pequenas dimensões e predominantemente rurais, destacando-se 
apenas o de Irati como de transição de rural para urbano. O índice de urbanização, de 49,4% em 
1996, era o mais baixo das mesorregiões do Estado, sendo que somente 6 de seus municípios 
possuíam mais de 50,0% de população vivendo em meio urbano naquele ano.  

 
No conjunto dos municípios com população majoritariamente urbana, sobressaíam União da 

Vitória, principal centro da Mesorregião, com um nível de centralidade de médio para forte, e Irati, 
com nível de centralidade médio, cujo papel de subcentro regional é beneficiado pela distância 
geográfica relativamente grande que o separa de centros mais fortes como Guarapuava, Ponta 
Grossa e União da Vitória, o que faz o Município dominar o seu espaço circundante praticamente sem 
concorrência. Em 2000, segundo dados do IBGE, o índice de urbanização da Mesorregião subiu para 
53,6%, mas mesmo assim continuou sendo o menor dentre as mesorregiões do Estado. 

  
A Mesorregião Sudeste Paranaense caracteriza-se por uma grande estabilidade quanto ao 

seu contingente demográfico, não apresentando nem absorção nem esvaziamento, mas sim uma 
lenta redução no ritmo de crescimento, a qual está relacionada à retração da população rural, fruto do 
frágil processo de sustentação de sua economia agrária. As taxas anuais de crescimento demográfico 
da população total foram de 1,2% nos anos 70; 1,3% nos 80; e de 0,7% entre 1991 e 1996 e, 
enquanto a partir do início da década de 90 a população rural começou a diminuir, a urbana nesse 
período passou a crescer com maior intensidade, pela absorção da migração rural da própria região. 

 
O Sudeste Paranaense tem as maiores áreas de florestas naturais do Paraná, com grandes 

reservas de araucária e de erva-mate, tendo a exploração de ambas se constituído historicamente na 
base econômica da região. É uma das regiões mais tradicionais do Estado, tendo sido colonizada por 
migrantes eslavos (poloneses, ucranianos e russos) que, sob o regime de pequenas propriedades 
desde o tempo da colonização, vêm desenvolvendo uma agricultura alimentar em meio a grandes 
dificuldades, em função das características impróprias de suas terras para a agricultura.     

 
Dentre as 10 mesorregiões do Paraná a Sudeste vem mantendo uma das menores 

participações no valor adicionado total do Estado (2,74% em 1996), com as menores participações no 
valor adicionado do setor agropecuário (4,19%); comercial (1,59%); e de serviços (1,30%), enquanto 
no industrial detinha 3,00% de participação, colocando-se como a mesorregião de posição mais alta 
entre as cinco últimas. Apesar disso, respondia em 1996 por 17,6% da produção estadual de 
alimentos, com base na produção de feijão, arroz e batata, destacando-se na produção do feijão os 
municípios de Irati e Prudentópolis. Com atuação restrita à comercialização do feijão e do milho 
sobressaem três pequenas cooperativas: a Cooperativa Agrícola Mista de Prudentópolis - CAMP; a 
Cooperativa Agrícola de Bituruna - COABIL; e a Cooperativa Agrícola Irati - COOPERATI, enquanto 
na comercialização da produção leiteira atua a Cooperativa Produtora de Leite de Irati - LACTISUL.   

 
Ao lado da produção alimentar, o fumo constitui uma cultura importante na região, 

representando 57,2% da área colhida no Paraná entre 1992 e 1994, a qual, embora desenvolvida em 
praticamente todos os seus municípios, ocorre mais intensamente em Rio Azul, Imbituva, Ipiranga, 
São João do Triunfo e Prudentópolis. Como particularidade da região e de significativa importância na 
complementação da renda agrícola, a extração da erva-mate se dá na forma de faxinais, onde é feita 
a conservação conjunta e o uso comum de áreas de matas nativas, as quais também são usadas 
para pastagem.     

 
A atividade industrial associada ao extrativismo florestal respondia em 1996 por 13,6% do 

valor adicionado da indústria da madeira no Estado, integrando a mesorregião às áreas madeireiras 
mais importantes do Paraná. Cinco de seus municípios tinham expressiva participação no valor 
adicionado do gênero, sendo eles: União da Vitória, com 4,9%; Bituruna (1,6%); Imbituva (1,5%); 
General Carneiro (1,5%) e Irati, com 1,4%.  

 
A grande disponibilidade de matéria-prima, contudo, inibiu o desenvolvimento tecnológico da 

indústria madeireira, sobretudo frente à pressão da legislação ambiental, o que fez a região passar a 
sofrer desvantagens comparativas a outras regiões em anos recentes. Todavia, a região ainda 
ostenta uma posição proeminente no setor no âmbito estadual, com o maior número de madeireiras 
concentradas em União da Vitória, Irati, Prudentópolis e General Carneiro. Conquanto predominem os 
desdobramentos e os beneficiamentos iniciais, começam a se destacar os processamentos de maior 
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agregação de valor, como a fabricação de placas, compensados e outros, mas não o gênero do 
mobiliário, que ainda é incipiente na região. 

 
A atividade papeleira, que em 1996 representava 6,0% do valor adicionado do gênero no 

Estado, era composta por pequenas unidades de produção de pasta mecânica e outros artefatos, 
estando as principais unidades instaladas em União da Vitória, Irati, Rio Azul e Prudentópolis. As 
perspectivas para tal atividade na região repousam nos reflorestamentos com pinus, que permitiriam 
a produção de madeira de boa qualidade tanto para a indústria madeireira, como para a de papel.     

 
O atraso tecnológico no gênero industrial madeireiro tem como compensação um mercado de 

trabalho bastante favorável, como atesta o fato de que embora em 1996 tivesse a metade do valor 
adicionado da indústria da Mesorregião Centro-sul, a Mesorregião Sudeste ofertava uma quantidade 
maior de postos de trabalho que esta na indústria naquele ano. A atividade madeireira da região tinha 
o segundo maior mercado de trabalho no gênero no Estado, sendo que 4 outros gêneros também 
apresentavam uma absorção expressiva de mão-de-obra, quais sejam os de papel-papelão; 
alimentos; minerais-não-metálicos; e têxtil.  

 
A estrutura ocupacional na região demonstra predomínio da absorção pelo setor primário, 

tendo o emprego urbano na atividade industrial peso relativamente grande também em mais da 
metade dos seus municípios. O emprego no setor terciário, por sua vez, é pouco expressivo, 
representado nos pequenos municípios quase que exclusivamente pela administração pública 
municipal, sendo que apenas em União da Vitória e Irati o mesmo é mais forte e diversificado. 

 
Segundo dados do IPARDES, no ano 2000 a Mesorregião Sudeste Paranaense participava 

com 2,3% do valor adicionado total do Estado, figurando em 9º. lugar entre as 10 mesorregiões do 
Paraná. No setor primário, a região também ocupava a 9ª. posição, com 4,4% do valor adicionado 
estadual, à frente apenas da Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense; no setor industrial aparecia 
em 6º. lugar, com 2,5% de participação; no setor comercial ocupava a última posição, com 1,3% de 
participação, enquanto nos serviços estava em penúltimo lugar, com 0,6% do valor adicionado 
setorial do Estado. Ver TABELA 3. 

 
TABELA 3 – PARTICIPAÇÃO DAS MESORREGIÕES NO VALOR ADICIONADO FISCAL TOTAL E 

SETORIAL DO PARANÁ. 2000 
VALOR ADICIONADO FISCAL 2000/TOTAL SETORIAL DO ESTADO (%) 

MESORREGIÃO 
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO COMÉRCIO SERVIÇOS TOTAL 

METROPOLITANA DE CURITIBA 3,74 52,73 50,41 68,39 45,86 
NORTE-CENTRAL PARANAENSE 15,79 10,95 18,67 16,47 14,32 
OESTE PARANAENSE 24,41 13,78 10,64 4,28 13,84 
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 10,21 8,96 5,09 2,43 7,61 
CENTRO-SUL PARANAENSE 7,92 3,62 2,94 1,47 3,91 
NOROESTE PARANAENSE 9,69 2,30 3,27 2,47 3,65 
SUDOESTE PARANAENSE 9,01 2,44 2,94 1,66 3,48 
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 6,63 1,93 2,80 1,36 2,84 
SUDESTE PARANAENSE 4,37 2,55 1,33 0,63 2,33 
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 8,24 0,74 1,90 0,84 2,16 
PARANÁ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
FONTE: IPARDES. 
 

Dada a predominância de atividades rurais tradicionais, a região possuía em 1996 a menor 
renda familiar média per capita no Estado, com a maior proporção de chefes de domicílio com 
rendimento até 2 salários mínimos (65,7%). Em virtude da sua colonização de origem européia, a 
importância dada à escolarização reflete-se em uma média de anos de estudos relativamente elevada 
- 4,3 anos - e na maior proporção de adultos alfabetizados do interior do Estado (85,7%). As 
condições de saneamento básico, porém, demonstram precariedade, com apenas 76,6% dos 
domicílios abastecidos por água; 57,4% servidos por esgotos e 71,8% atendidos pela coleta de lixo. 

     
O Sudeste Paranaense, com fraca urbanização, possui uma economia frágil, baseada em 

atividades pouco competitivas, a qual começa a dar sinais de esgotamento, induzindo a um lento 
movimento migratório rural em direção às suas áreas urbanas e à região metropolitana de Curitiba. A 
Mesorregião caracteriza-se pela inexistência de centros de destaque na rede urbana paranaense, 
sobressaindo-se apenas União da Vitória, devido à conurbação estabelecida com a cidade 
catarinense de Porto União, enquanto os seus demais municípios destacam-se pelo elevado 
crescimento da população urbana, em um comportamento de retenção provisória do esvaziamento 
rural, como Prudentópolis, Irati, Cruz Machado e Paula Freitas. 
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Segundo dados do IPEA, o atual grau de urbanização da Mesorregião Sudeste Paranaense 
resulta de um processo gradativo ocorrido a partir de 1970, Essa retração homogênea da população 
rural, somada à sua participação minoritária na população total a desqualifica como elemento de 
comparação entre os diversos subespaços da Região, motivo pelo qual utilizou-se a população dos 
seus centros urbanos para essa finalidade. Para se efetuar tal comparação, tomou-se por base a 
população das 21 cidades que compõem a Mesorregião, montando-se um quadro com a relação 
dessas localidades segundo a ordem decrescente de suas populações em 1991 e 2000. Comparando 
essas populações, percebe-se que apesar do aumento do contingente demográfico urbano na 
Mesorregião (média de 31,2% no período), a grande maioria das cidades manteve as respectivas 
posições ao longo da década, demonstrando uma relativa estabilidade da rede urbana regional 

 
Os cinco maiores centros urbanos da Mesorregião - União da Vitória, Irati, São Mateus do 

Sul, Prudentópolis e Imbituva - que potencialmente apresentam maior capacidade de atrair migrantes, 
mantiveram suas posições no ranking no período considerado. Entretanto, nos dois primeiros a taxa 
de crescimento da população urbana, de 13,4% em União da Vitória e de 25,7% em Irati, foi menor 
do que a média mesorregional. Já nos outros três centros urbanos a taxa foi superior, sendo de 
32,7% em São Mateus do Sul, de 60,4% em Prudentópolis e de 87,7% em Imbituva - esta última a 
maior da Mesorregião. Dentre as cidades de menor porte, poucas ostentaram taxas superiores à 
média regional, tendo as demais cidades apresentado taxas bastante modestas ou até mesmo 
negativas, como Antônio Olinto (-1,0%) e Teixeira Soares (-16,9%). Ver TABELA 4. 

 
TABELA 4 – RELAÇÃO ORDEM-TAMANHO DA POPULAÇÃO URBANA DA MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE. 1991/2000 

 
De modo geral, analisando-se o ranking das 21 cidades da Microrregião percebe-se que: 

- 17 cidades mantiveram em 2000 as posições que ocupavam em 1991, destacando-se em 
ordem decrescente os pólos microrregionais de União da Vitória, Irati, São Mateus do Sul e 
Prudentópolis, além de Imbituva; 

- 2 cidades perderam posições: Paulo Frontin e Teixeira Soares, tendo esta última teve perda 
absoluta de população, em parte devido ao desmembramento de Fernandes Pinheiro; 

- 2 cidades ganharam posições: Paula Freitas e Rio Azul, que apresentou um crescimento 
significativo devido ao processo de industrialização recente experimentado pelo Município. 
 
Transpondo-se para o mapa da Microrregião as informações relativas às permutas de posição 

e aos índices de variação demográfica dos seus centros urbanos entre 1991 e 2000, observa-se que 
o pano de fundo do território regional, quanto ao comportamento demográfico da sua rede urbana, é 
caracterizado por cidades que mantiveram suas posições no conjunto. Ver FIGURA 17. 

 CIDADE 
POP.  
1991 

VARIAÇÃO CIDADE 
POP. 
2000 ∆∆∆∆ % 

01 UNIÃO DA VITÓRIA 40.201  UNIÃO DA VITÓRIA 45.591 13,4 

02 IRATI 31.278  IRATI 39.306 25,7 

03 SÃO MATEUS DO SUL 15.927  SÃO MATEUS DO SUL 21.131 32,7 

04 PRUDENTÓPOLIS 11.392  PRUDENTÓPOLIS 18.276 60,4 

05 IMBITUVA 7.874  IMBITUVA 14.781 87,7 

06 GENERAL CARNEIRO 6.078  GENERAL CARNEIRO 8.903 46,5 

07 BITURUNA 5.575  BITURUNA 7.506 34,6 

08 MALLET 5.528  MALLET 6.862 24,1 

09 REBOUÇAS 5.396  REBOUÇAS 6.570 21,8 

10 TEIXEIRA SOARES 4.556  RIO AZUL 4.334 35,2 

11 IPIRANGA 3.214  IPIRANGA 3.996 24,3 

12 RIO AZUL 3.206  TEIXEIRA SOARES 3.785 -16,9 

13 IVAÍ 2.958  IVAÍ 3.708 25,4 

14 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 2.830  SÃO JOÃO DO TRIUNFO 3.503 23,8 

15 CRUZ MACHADO 2.473  CRUZ MACHADO 3.459 39,9 

16 PORTO VITÓRIA 1.854  PORTO VITÓRIA 2.216 19,5 

17 PAULO FRONTIN 1.573  PAULA FREITAS 2.200 49,4 

18 FERNANDES PINHEIRO (*) 1.549  FERNANDES PINHEIRO (*) 1.965 26,9 

19 PAULA FREITAS 1.473  PAULO FRONTIN 1.752 11,4 

20 GUAMIRANGA (*) 1.420  GUAMIRANGA (*) 1.628 14,6 

21 ANTÔNIO OLINTO 618  ANTÔNIO OLINTO 612 -1,0 

 TOTAL MESORREGIÃO  154.004  TOTAL MESORREGIÃO  202.084 31,2 
FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
(*) Sedes de distritos que se transformaram em municípios depois de 1991. 
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FIGURA 17 – DINÂMICA DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO SUDESTE 
PARANAENSE. 1991/2000 

 
 
A ordem decrescente desses centros pelo tamanho de suas populações em 2000, permite 

identificar a existência dos seguintes níveis hierárquicos: 
- Em um 1º nível situam-se as cidades de União da Vitória e Irati, com populações de 45.591 e 

39.306 habitantes, respectivamente, as quais somadas representavam 42,0% da população 
urbana da Mesorregião, participação inferior à de 1991, quando as populações de ambas 
somavam 46,4% da urbana total; 

- Em um 2º nível, com populações variando de 21.131 a 14.781 habitantes, sucediam-se as 
cidades de São Mateus do Sul, Prudentópolis e Imbituva, cujos contingentes demográficos 
somados aumentaram sua participação no total de 22,8% para 26,8% no período; 

- Em um 3º nível, com populações variando de 8.903 a 6.570 habitantes, situavam-se as 
cidades de General Carneiro, Bituruna, Mallet e Rebouças, as quais mantiveram suas 
posições no ranking entre 1991 e 2000; 
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- Em um 4º nível, com populações variando de 4.334 a 3.459 habitantes, posicionavam-se 6 
cidades, destacando-se a alternância de posições entre Rio Azul e Teixeira Soares, podendo 
esta última vir a perder sua posição em breve para as cidades de Ivaí e São João do Triunfo; 

- Em um 5º nível, com populações entre 2.216 e 612 habitantes, situavam-se 6 cidades, sendo 
que a maioria manteve suas posições no ranking, exceto Paula Freitas e Paulo Frontin, que 
trocaram de posição no período.  
 
Com relação ao nível de centralidade e às relações entre centralidades na Mesorregião do 

Sudeste Paranaense, destacam-se Irati e União da Vitória que possuem níveis de centralidade, 
respectivamente, médio e de médio a forte, exercendo influência sobre vários municípios em seus 
entornos, enquanto os demais municípios da Mesorregião apresentam nível de centralidade fraco. 
Ver FIGURA 18. 

 
FIGURA 18 – MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE SEGUNDO O NÍVEL DE 

CENTRALIDADE E RELAÇÕES ENTRE CENTRALIDADES. 1993 
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Pelo fato de Rio Azul estar inserida na Microrregião de Irati, sua população remete-se 
frequentemente a esse pólo regional para a aquisição de bens e serviços mais especializados, 
voltando-se com menor freqüência a União da Vitória e Ponta Grossa. Por outro lado, a população de 
toda a Mesorregião recorre a Curitiba para a aquisição de bens e serviços mais complexos, em 
virtude da maior diversidade do comércio e dos serviços nela ofertados. 

 
Nas suas ligações através de transporte rodoviário intermunicipal, Rio Azul é servida pelas 

empresas Princesa dos Campos e J. Araújo, que promovem a ligação com os municípios de Curitiba, 
Irati, União da Vitória, Ponta Grossa e demais cidades da Região. A Princesa dos Campos tem 3 
horários de 2ª a sábado e 2 aos domingos entre Rio Azul e União da Vitória; 4 horários de 2ª a 
sábado e 3 aos domingos entre Rio Azul e Irati; e 2 horários de 2ª a sábado e 3 aos domingos entre 
Rio Azul e Ponta Grossa, passando por Irati e Teixeira Soares. A J. Araújo tem 1 horário diariamente 
entre Rio Azul e Curitiba. 
  
8.2. EVOLUÇÃO ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

 
A variação do Produto Interno Bruto - PIB de Rio Azul no período 1990/2000, em comparação 

com a variação do PIB da Microrregião de Irati, do Município de Curitiba e do Estado, revela um 
crescimento surpreendente de 98,2% em 10 anos - mais que o dobro dos 41,0% da Microrregião de 
Irati. Nesse mesmo intervalo o PIB do Estado aumentou 63,6%, o que fez a participação do PIB de 
Rio Azul passar de 0,07% para 0,08% e o da sua microrregião baixar de 0,70% para 0,61% no 
conjunto do PIB estadual. Ver TABELA 5. 

  
TABELA 5 – EVOLUÇÃO DO PIB EM RIO AZUL, REGIÃO, CURITIBA E PARANÁ. 1990/2004 

1990 2000 2004 ESPAÇO 
R$ 1.000 % R$ 1.000 % 

∆ % 
90/00 R$ 1.000 % 

∆ % 
00/04 

RIO AZUL 28.242 0,07 55.968 0,08 98,2 115.669 0,10 106,7 

MICRORREGIAO 283.206 0.70 399.409 0,61 41,0 706.369 0,65 78,9 

CURITIBA 12.068.915 29,93 12.978.342 19,67 7,5 19.109.743 17,60 47,2 

PARANÁ 40.315.824 100,00 65.968.713 100,00 63,6 108.698.901 100,00 64,8 
FONTE: IBGE E IPEA. 

 
A partir do final da década de 90, contudo, verificou-se uma retomada no dinamismo da 

economia na Microrregião de Irati, o que fez o PIB desta última experimentar um crescimento médio 
de 78,9% entre 2000 e 2004, com aumentos de 106,7% em Rio Azul, 102,9% em Rebouças, 75,4% 
em Irati e 64,6% em Mallet. O índice de Rio Azul é 64,7% superior àquele verificado no Estado e 
cerca de 2,2 vezes maior do que o de Curitiba, mas somente 35,2% maior do que o registrado na sua 
microrregião, ilustrando o dinamismo econômico do Município e do espaço microrregional onde está 
inserido no período em questão. 
 

Em virtude desse desempenho, Rio Azul conseguiu aumentar a participação de 0,08% que 
possuía no PIB estadual em 2000, para 0,10% em 2004, o mesmo acontecendo com a da sua 
microrregião, que passou de 0,61% para 0,65% nesse período, porém ainda sem conseguir recuperar 
a representatividade de 0,70% que possuía em 1990. A capital paranaense, que contribuía com 
29,9% do PIB estadual em 1990 e que havia reduzido essa participação para 19,7% em 2000, viu a 
mesma cair para 17,6% em 2004, revelando perda de dinamismo de suas atividades produtivas frente 
a outros espaços do Estado, em anos recentes.  

 
Para se avaliar a evolução do PIB per capita no Município, na Microrregião de Rio Azul, no 

Município de Curitiba e no Estado, entre 1990 e 2004, utilizou-se as populações do censo de 1991, 
por não haver informação demográficas censitárias disponíveis para o ano de 1990. Tal correlação 
poderia produzir distorções caso se analisasse cada um desses espaços isoladamente, mas é 
aceitável para se comparar seu comportamento relativo, caso os valores de produção e população 
sejam tomados para os mesmos anos em todos esses espaços simultaneamente. 

  
O PIB per capita de Rio Azul experimentou um crescimento de 88,4% entre 1990 e 2000, o 

que em grande parte se explica pelo fato do mesmo ter sido significativamente maior que o de 10,2% 
da população total do Município no período. Esse incremento superou largamente o de 30,8% da sua 
microrregião - onde o crescimento demográfico foi de apenas 7,8% na década - e bastante superior 
àquele registrado no Estado, onde a expansão do PIB per capita foi de 42,6% no mesmo intervalo. 
Com isso, o valor do PIB per capita de Rio Azul, que representava 47,7% do valor do PIB estadual em 
1990, subiu para 62,8% deste último em 2000, inversamente ao que aconteceu com a sua 
microrregião, onde o valor do PIB per capita passou de 69,8% para 63,6% do valor do PIB per capita 
do Estado entre 1990 e 2000. Ver TABELA 6. 
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TABELA 6 – EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA EM RIO AZUL, REGIÃO, CURITIBA E PARANÁ. 
1990/2000 

1990 (*) 2000 2004 ESPAÇO 
R$1,00 % R$1,00 % 

∆ % 
90/00 R$1,00 % 

∆ % 
00/04 

RIO AZUL 2.276 47,7 4.298 62,8 88,4 8.670 80,9 101,7 
MICRORREGIÃO 3.331 69,8 4.358 63,6 30,8 7.477 69,7 71,6 
CURITIBA 9.178 192,3 8.087 118,1 -11,9 11.065 103,2 36,8 
PARANÁ 4.772 100,0 6.847 100,0 42,6 10.724 100,0 56,6 
FONTES: IBGE E IPEA. 
(*) Foram considerados os PIB’s de 1990 em relação à população de 1991. 

 
No período 2000/2004, o PIB per capita de Rio Azul apresentou uma expansão extraordinária, 

de 101,7%, que não foi acompanhada na mesma intensidade pela da sua microrregião e muito 
menos por aquelas do Município de Curitiba e do Paraná, demonstrando uma rápida expansão de 
suas atividades produtivas. Com isso, o valor do PIB per capita de Rio Azul, que representava 62,8% 
daquele do Estado em 2000, passou a corresponder a 80,9% do mesmo em 2004, enquanto o PIB 
per capita microrregional, no mesmo período, passou de 63,6% para 69,7% do valor do PIB per capita 
estadual, recuperando praticamente os mesmos níveis de representatividade de 1990, o que 
evidencia uma clara melhoria nas condições dos setores produtivos da Microrregião no início do 
presente decênio.  

 
Para o cálculo da evolução setorial do PIB de Rio Azul, foram considerados dados de 1990, 

1998 e 2004, os quais demonstram que ocorreram significativas transformações na economia do 
Município nesse período. De fato, conquanto o PIB total entre 1990 e 1998 tenha crescido apenas 
3,8%, o setor primário experimentou uma expansão de 30,7%, o que fez a sua participação no 
conjunto passar de 45,3% em 1990 para 57,0% em 1998. Por outro lado, a indústria sofreu uma 
retração de 67,6% e os serviços tiveram um crescimento de 50,0% no período, o que fez a 
representatividade da primeira baixar de 31,8% para 9,9% e a dos serviços subir de 22,9% para 
33,1%, entre 1990 e 1998, podendo-se deduzir que o fraco desempenho da economia do Município 
nesse período, na verdade foi provocado por uma grave crise no setor secundário da sua economia. 
Ver TABELA 7. 

  
 TABELA 7 – EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB EM RIO AZUL. 1990/2004 

1990 1998 2004 (*) SETOR 
R$1.000,00 % R$1.000,00 % 

∆ % 
90/98 R$1.000,00 % 

∆ % 
98/04 

AGROPECUÁRIA 12.790 45,3 16.711 57,0 30,7 53.776 46,5 221,8 
INDÚSTRIA 8.983 31,8 2.910 9,9 -67,6 28.420 24,6 876,6 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.468 22,9 9.700 33,1 50,0 33.473 28,9 245,1 
TOTAL 28.242 100,0 29.322 100,0 3,8 115.669 100,0 294,5 
FONTES: IPEA. 
(*) Composição setorial baseada em dados do valor adicionado da Secretaria de Estado das Finanças do Paraná.   
  

No período entre 1998 e 2004, contudo, os dados do PIB revelam uma expansão de nada 
menos que 294,5% nas atividades produtivas do Município, destacando-se novamente o crescimento 
dos setores primário e terciário, ao lado de uma espetacular recuperação do setor industrial, cujo 
crescimento foi de 876,6% em apenas 6 anos. Com isso, a representatividade da agropecuária 
baixou para 46,5% do PIB total em 2004, tendo a da indústria se elevado a 24,6%, enquanto a dos 
serviços caiu para 28,9% nesse mesmo ano.  
 

A análise da composição setorial do PIB de Rio Azul no intervalo 1990/2004 revela que o 
desempenho positivo das atividades agropecuárias tem sido acompanhado de expansão mais-que-
proporcional das industriais, o que evidencia a ligação estreita entre ambas e o peso da agroindústria 
no âmbito do setor secundário. Entretanto, embora a atividade produtiva dominante ainda seja a 
agropecuária, a economia do Município voltou a ser majoritariamente urbana, com a participação 
quase eqüitativa das atividades industriais e de serviços. 

 
 
8.3. SETOR PRIMÁRIO 
 

O clima em Rio Azul favorece as atividades agrícolas, que ocupam aproximadamente metade 
do território, respondendo por 46,5% do PIB municipal em 2004. A ênfase é para a agricultura, 
principalmente o fumo, o milho, o feijão e a soja, e para a pecuária bovina e ovina, enquanto a 
avicultura e a suinocultura são inexpressivas. Em 2006, de acordo com dados da EMATER, 28.000ha 
(44,6% do Município) estavam destinados a lavouras temporárias e 400ha (0,6%) a lavouras 
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permanentes. As pastagens naturais ocupavam 3.400ha (5,4%), enquanto as cultivadas ocupavam 
apenas 400ha (0,6%). As matas naturais respondiam por 19.480ha (31,0%) e os reflorestamentos por 
3.500ha (5,6%), sendo os 7.592ha (12,1%) restantes destinados a outros usos.  

 
Entre 2004 e 2006, a área destinada a lavouras temporárias aumentou 19,1%, enquanto 

aquela ocupada por lavouras permanentes cresceu 9,3%. As pastagens naturais mantiveram-se 
iguais, porém as cultivadas tiveram aumento de 12,7%, demonstrando o incremento das atividades 
agropecuárias no período. O acréscimo das atividades produtivas, porém, se deu às custas da 
diminuição das matas nativas, da ordem de -28,6%, e também do reflorestamentos, de -9,4%. Ver 
TABELA 8. 

 
TABELA 8 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO. 2004/2006 

2004 2006 TIPO DE OCUPAÇÃO 
HA % HA % ∆ % 

LAVOURAS TEMPORÁRIAS 23.500,00 37,4 28.000,00 44,6 19,1 

LAVOURAS PERMANENTES 366,00 0,6 400,00 0,6 9,3 

PASTAGENS NATURAIS 3.400,00 5,4 3.400,00 5,4 0,0 

PASTAGENS CULTIVADAS 355,00 0,6 400,00 0,6 12,7 

MATAS NATURAIS 27.300,00 43,5 19.480,00 31,0 -28,6 

REFLORESTAMENTO 3.862,00 6,2 3.500,00 5,6 -9,4 

OUTRAS ÁREAS 3.989,00 6,4 7.592,00 12,1 90,3 

TOTAL 62.772,00 100,0 62.772,00 100,0 0,0 
FONTE: EMATER 

 
No que diz respeito ao perfil dos produtores rurais, dados da EMATER de 2006 indicam a 

predominância dos pequenos produtores, havendo 1.800 cadastrados como Produtores Simples de 
Mercadorias Um – PSM-1, 650 como Produtores Simples de Mercadorias Dois – PSM-2 e 210 como 
Produtores Simples de Mercadorias Três – PSM-3, somando 95,0% do total de propriedades. Havia 
ainda naquele mesmo ano 80 Empresários Familiares e 60 Empresários Rurais, de um total de 2.800 
produtores. De acordo com a EMATER, em 2004 havia em Rio Azul apenas uma cooperativa, com 43 
cooperados, e 26 associações, com 650 associados. 

 
No que se refere à classificação das propriedades por grupos de área, dados do IBGE de 

1996 atestam o predomínio de estabelecimentos de pequeno porte, sendo 778 propriedades (37,9%) 
na faixa de 0 a 10ha e 1.229 estabelecimentos (59,8%) no intervalo de 10 a 100ha. Já as 
propriedades de 100 a 500ha somavam 46 estabelecimentos (2,2%), enquanto aquelas com área 
entre 500 e 1.000ha contabilizavam apenas um estabelecimento (0,1%) de um total de 2.055 
estabelecimentos recenseados naquele ano. 

 
Com respeito à condição do produtor em 1996, de acordo com a mesma fonte, 60,0% era 

proprietária de seus lotes, perfazendo 1.233 estabelecimentos. Estes somavam 30.936ha, 
correspondendo a 79,5% da área total de estabelecimentos agropecuários no Município. Em seguida, 
contavam-se 385 ocupantes (18,7%), somando 4.900ha, equivalentes a 12,6% da área total, e 239 
arrendatários (11,6%), somando 1.727ha, equivalentes a 4,4% da área total. Por fim, havia 198 
parceiros (9,7%), com área de 1.348ha, correspondentes a 3,5% da área total de estabelecimentos, 
que era de 38.911ha. Ver TABELA 9. 

 
TABELA 9 – CONDIÇÃO DO PRODUTOR EM RIO AZUL. 1996 

PRODUTOR ESTABELECIMENTOS % ÁREA (ha) % 
PROPRIETÁRIOS  1.233 60,0 30.936 79,5 
OCUPANTES 385 18,7 4.900 12,6 
ARRENDATÁRIOS 239 11,6 1.727 4,4 
PARCEIROS 198 9,7 1.348 3,5 
TOTAL 2.055 100,0 38.911 100,0 

FONTE: IBGE 
 Informações de funcionários da Prefeitura Municipal de Rio Azul dão conta que na área rural 
a documentação das terras é bastante falha, embora não haja mais conflitos no campo. A falta de 
registro da posse da terra tem inviabilizado o financiamento e o acesso a programas do Governo por 
parte dos produtores, demandando um programa de regularização fundiária no Município. 
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8.3.1. Agricultura 
 

Comparando os dados da produção agrícola municipal de 2004 e 2006, fornecidos pela 
EMATER, verifica-se que a soma da produção das principais culturas passou de 93,6 mil para 96,4 
mil toneladas (aumento de 3,0%). No entanto, esse acréscimo foi bastante inferior ao aumento da 
área plantada (10,9%), que passou de 25.805ha para 28.610ha, o que se explica pela queda no 
rendimento de algumas culturas, aliado á diminuição na área plantada de culturas cujo rendimento foi 
superior. Ver TABELA 10. 

 
TABELA 10 – PRINCIPAIS CULTURAS EM RIO AZUL. 2004/2006 

2004 2006 
CULTURA ÁREA 

(HA) 
PRODUÇÃO 

(TON) 
RENDIM. 
(KG/HA) 

ÁREA 
(HA) 

PRODUÇÃO 
(TON) 

RENDIM. 
(KG/HA) 

∆ % 
ÁREA 
(HA) 

ARROZ 840 1.512 1.800 740 1.169 1.580 -11,9 
CEVADA 250 543 2.172 200 510 2.550 -20,0 
FEIJÃO 1.735 2.061 1.188 2.600 3.201 1.231 49,9 
FUMO 4.087 7.704 1.885 5.370 10.472 1.950 31,4 
MANDIOCA 48 720 15.000 100 1.500 15.000 108,3 
MILHO 15.100 71.725 4.750 16.000 71.216 4.451 6,0 
SOJA 2.800 7.518 2.685 2.800 6.804 2.430 0,0 
TRIGO 945 1.779 1.883 800 1.520 1.900 -15,3 
FONTE: EMATER. 

 
O principal produto, de acordo com a mesma fonte, é o milho, cuja produção foi de 

aproximadamente 71,2 mil toneladas em 2006, com 16.000ha de área plantados, divididos em milho 
normal e safrinha. Em seguida constam o fumo, com 10,5 mil toneladas e 5.370ha plantados, a soja, 
com 6,8 mil toneladas e 2.800ha e o feijão, com 3,2 mil toneladas e 2.600ha, divididos entre feijão 
das águas e das secas. Entre 2004 e 2006, constatou-se aumento na área plantada de mandioca 
(108,3%), seguido do feijão (49,9%), fumo (31,4%) e milho (6,0%). Por outro lado, diminuíram as 
áreas de cevada (-20,0%), de trigo (-15,3%) e de arroz (-11,9%). 

 
Outras culturas relevantes são o trigo, a mandioca, o arroz, a cevada, a aveia, a batata, a 

cebola e a uva, além de alface, pepino, tomate, pêssego, kiwi, morango, amora e framboesa. A 
batata, inclusive, foi o principal produto do Município nas décadas de 30 e 40, sendo superada pelo 
fumo por volta dos anos 60.  

 
Apesar de estudos do Governo Federal no sentido de erradicar o plantio do fumo no País, tal 

fato não deve ocorrer tão cedo, pois ainda não há um programa que contemple assistência técnica, 
crédito e estrutura de comercialização suficientes para estimular a substituição da fumicultura. Ao 
contrário, como visto acima, a área destinada ao fumo está aumentando em Rio Azul, em parte pelos 
ganhos que proporciona aos produtores rurais devido à modernização da cultura, que atualmente 
utiliza menos agrotóxicos do que as lavouras de milho e soja.  

 
A fumicultura em Rio Azul tem o apoio da AFUBRA – Associação dos Fumicultores do Brasil 

– entidade fundada em 1955 com sede em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e 165 mil filiados 
nos três estados do sul. A associação, que no Paraná tem unidades nos municípios de Imbituva, Irati 
e Rio Negro, atua no sistema mutualista, prestando auxílio aos produtores desde o plantio até a 
comercialização. A compra do fumo em Rio Azul é feita majoritariamente pela Alliance One Tabacos, 
que conta com uma unidade no Município. Quanto aos grãos, esses são comercializados junto a 
agroindústrias em Irati, tais como a Bunge e a Adubos Viana, ou em Rio Azul mesmo, como a Dalfertil 
e outras pequenas cerealistas.  

 
Algumas alternativas para a agricultura no âmbito local, desenvolvidas pela EMATER, 

compreendem o incentivo à fruticultura, principalmente a uva rústica para vinho e suco, e ao turismo 
rural, aproveitando o potencial paisagístico e cultural do Município. O plantio de frutas como o 
morango, a framboesa e a amora também é uma opção, tendo em vista a presença em Rio Azul da 
agroindústria Framora, a maior do País na produção de fruta in natura, polpa congelada, geléias, 
licores e derivados. Também está crescendo o plantio de melancia e caqui, embora os agricultores 
rioazulenses sejam resistentes a inovações, devendo haver uma forte política de incentivo 
institucional para vencer essa acomodação. 
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8.3.2. Pecuária 
 
 A atividade pecuária em Rio Azul é bastante incipiente, compreendendo principalmente, de 
acordo com a EMATER, a bovinocultura, com um plantel de 3.790 cabeças em 2006, a suinocultura, 
com 15.000 cabeças, e a ovinocultura, com 1.200 cabeças. Em seguida, constavam a caprinocultura, 
com 620 animais, e a bubalinocultura, com 30 búfalos. Já a avicultura de corte contava com 100 mil 
cabeças, sem contar as aves de postura, que somavam 21 mil cabeças.  

 
No total, havia 120.6490 cabeças em 2006, efetivo 0,4% menor do que em 2004, quando se 

registraram 121.072 animais. A maior queda em números absolutos foi na suinocultura, que viu seu 
rebanho diminuir -6,3% entre 2004 e 2006, seguida da bubalinocultura. O rebanho bovino 
permaneceu estável, assim como o número de aves de corte, enquanto os rebanhos caprino e ovino 
aumentaram no período. Ver TABELA 11. 
 

TABELA 11 – PRINCIPAIS REBANHOS EM RIO AZUL. 2004/2006 
ANO REBANHO 

2004 2006 
∆ % 

REBANHO 
BOVINO 3.730 3.790 1,6 
SUÍNO 16.000 15.000 -6,3 
BUBALINO 42 30 -28,6 
CAPRINO 500 620 24,0 
OVINO 800 1.200 50,0 
AVES DE CORTE 100.000 100.000 0,0 
TOTAL 121.072 120.640 -0,4 
FONTE: EMATER. 

 
No que se refere à bovinocultura, em 2006 contavam-se 19 produtores de gado de corte, com 

um rebanho de 1.400 cabeças, efetivo 7,7% maior do que o registrado em 2004. Quanto ao gado 
leiteiro, o número de produtores diminuiu no período, passando de 160 para 140 produtores, assim 
como o efetivo, que caiu -7,7% entre 2004 e 2006. Há ainda os proprietários de animais de corte que 
produzem leite, os chamados “criadores safristas”, contando-se 560 produtores em 2004, contra 400 
em 2006. O efetivo, no entanto, teve aumento de 5,3%, passando de 1.130 para 1.190 cabeças.  

 
Quanto à produção de leite, esta passou de 6,4 milhões de litros para 5,1 milhões, com queda 

de 20,3% entre 2004 e 2006, dado esse que, somado à diminuição no rebanho leiteiro, aponta para o 
declínio do setor no Município. A produção de leite é arrematada pelas empresas Laticínios São 
Miguel, Frimesa e Mangoni, cujas unidades de recebimento se encontram em municípios vizinhos. Já 
a empresa Schreiber do Brasil Ltda, com sede em Rio Azul e especializada na produção de queijo 
tipo cheddar, não adquire matéria prima dos produtores de leite do Município. Essa empresa, que é 
fornecedora da rede de fast food Mc Donalds, tem capacidade instalada para beneficiar 70 mil litros 
de leite ao dia e utiliza matéria prima proveniente de outras regiões do Estado e da Argentina, 
deixando de fortalecer o setor pecuário de Rio Azul ao não privilegiar a produção local. 

 
A suinocultura está em declínio, principalmente com o encerramento das atividades da Sadia 

no Município, o mesmo tendo ocorrido com a avicultura, devido à saída da empresa Da Granja. Já a 
ovinocultura contava em 2006 com 50 produtores, que se dedicam à criação de ovinos para abate, 
tendo o rebanho aumentado 50,0% no período 2004-2006. Já a apicultura contava com 90 produtores 
e 1.500 colméias em 2006, número menor do que em 2004, quando se contabilizavam 150 
produtores e 3.000 colméias. A piscicultura, por sua vez, permaneceu com 120 produtores, embora a 
área de tanques tenha diminuído de 40ha para 36ha no período 2004-2006. De acordo com dados do 
IBGE, foram produzidos 1.530kg de lã, 9,6 toneladas de mel de abelha e 93 mil dúzias de ovos de 
galinha no Município em 2006. 

 
8.3.3. Silvicultura 

 
De acordo com dados da EMATER, em 2006 as atividades silvícolas em Rio Azul 

compreendiam 1.700 produtores de eucalipto, com 2.000ha de área plantada; 1.300 produtores de 
bracatinga, com 1.000ha; e 620 produtores de pinus, com 1.500ha. Comparando com dados de 2004, 
percebe-se que o número de produtores de eucalipto permaneceu igual, tendo a área plantada 
aumentado 22,7% no período.  

 
Por outro lado, o número de produtores de bracatinga caiu -12,2%, embora a área plantada 

com essa espécie tenha aumentado 8,7%, lembrando que a bracatinga é muito usada como lenha 
nas estufas para secar o fumo, estando seu plantio associado à fumicultura. Já o número de 
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produtores de pinus cresceu 5,1%, enquanto a área plantada aumentou 14,3% entre 2004 e 2006. 
Analisando os dados acima, percebe-se que a atividade florestal está em expansão, com aumento da 
área plantada da ordem de 16,5%, apesar da diminuição de 4,1% no número de produtores. 

 
A extração da erva-mate, que em sua maioria é nativa, manteve-se estável no período, com 

950 produtores de ervais nativos, totalizando 1.000ha de área, e 120 de ervais plantados, somando 
352ha. Parte da produção é beneficiada no Município e o restante destinado a empresas de fora. 
 
8.3.4. Extrativismo Mineral 

 
De acordo com dados da MINEROPAR, por ocasião da elaboração de levantamento sobre o 

potencial mineral de Rio Azul, em 2001, o Município detém um grande potencial mineral para 
aproveitamento de argilas, tanto aquelas aplicáveis na indústria da cerâmica vermelha quanto o 
caulim, utilizado na cerâmica branca, além do saibro e do diabásio para fabricação de blocos e brita. 
No entanto, apesar do potencial, a atividade de extração mineral atualmente é bastante incipiente em 
Rio Azul. 

 
Com relação à argila, foram produzidas 217 mil toneladas em 2006, de acordo com a 

MINEROPAR. Esta, em seu levantamento, identificou uma área potencial para exploração de argila 
na várzea do Rio Potinga, a qual já vinha sendo explorada por uma olaria do Município de Rebouças, 
situada na margem pertencente ao mesmo. Tal levantamento apontava a existência de três olarias 
em atividade no Município.  

 
A Cerâmica Cachoeira, situada na localidade de Faxinal dos Paula produzia apenas tijolos, 

para consumo local, com uma média de 70.000 peças/mês, queimados em um único forno. Utilizando 
tecnologia tradicional, essa empresa de pequeno porte utilizava como fonte de matéria-prima uma 
jazida localizada em seu próprio terreno, sendo a argila extraída resultante da alteração in situ dos 
argilitos da Formação Teresina. Apesar da boa qualidade do material utilizado, esta indústria operava 
em condições precárias quanto à regularização de suas atividades junto ao DNPM e ao IAP, não 
apresentando nenhum tipo de licenciamento, seja no que diz respeito aos direitos minerários, seja no 
que diz respeito à licença ambiental.  

 
A empresa A. Ulbrich & Cia Ltda, localizada próximo à sede municipal, produzia em média 

100.000 peças/mês, entre tijolos e telhas, queimados em dois fornos caipiras e um do tipo garrafão, 
sendo que esta empresa também operava de forma irregular no que diz respeito aos direitos 
minerários e à licença ambiental. Já a indústria Irmãos Sobieski encontrava-se praticamente inativa 
em 2001, entrando em operação apenas em épocas de maior demanda, de modo que não foi 
possível auferir a produção média mensal. De instalações mais precárias e rudimentares do que as 
outras duas empresas, esta olaria dispõe de um único forno caipira.  

 
Quanto ao caulim encontrado no Município, este é derivado por alteração dos argilitos da 

Formação Teresina. Em análises químicas parciais da Oxford Mineração e Agroenergética Ltda, 
compreendendo duas amostras, uma apresentou teores típicos de caulim e a segunda continha 
excesso de sílica e pouca alumina, correspondendo provavelmente a uma camada de siltito 
intercalada ao caulim. As suas propriedades superiores de resistência mecânica, absorção d'água e 
porosidade aparente recomendam-na como matéria-prima de qualidade para a indústria da cerâmica 
estrutural ou vermelha. De qualquer modo, estes dados foram considerados insuficientes para 
caracterizar a qualidade da jazida, demandando outros tipos de ensaios, tais como teste de queima, 
análise termo-diferencial e difração de raios X.  

 
De acordo com informações fornecidas pelo DNPM, as reservas existentes nas áreas da 

Cerâmica Oxford correspondiam a 516.000 toneladas, sendo que em 2000, a empresa extraiu cerca 
de 6.500 toneladas para fornecimento à indústria Incepa, localizada em São Mateus do Sul. Com a 
suspensão das compras, a lavra foi paralisada. 

 
Em Rio Azul, afloram duas soleiras e vários diques de diabásio que podem ser utilizados 

como fontes de rocha para brita, com ênfase para o dique de diabásio aflorante próximo à localidade 
de Marumbi dos Elias. A única pedreira de grande porte que existia no Município era explorada pela 
empresa Boscardin & Cia, para produção de brita, estando localizada na localidade de Butiazal. Com 
a desativação, o local foi transformado pela Prefeitura Municipal em ponto turístico, denominado 
Parque da Pedreira. Porém, de acordo com informações da MINEROPAR, o Município trava uma 
batalha judicial com a empresa detentora do alvará, que pretende reiniciar as atividades. 
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Na localidade de Marumbi dos Elias, existia um britador de mandíbulas de grande 
capacidade, instalado em uma pedreira de siltito, mas que nunca foi posto a funcionar. No 
levantamento da MINEROPAR constatou-se que este equipamento poderia ser instalado do outro 
lado da estrada, junto a um dique de diabásio de pequeno porte, tendo em vista que já existia no local 
rede de energia elétrica. Pouco mais de 1.000 metros adiante, ocorre outro dique de diabásio de 
maior porte, que também pode ser aproveitado para a mesma finalidade. O seu dimensionamento 
exigiria um trabalho de mapeamento de detalhe, com abertura de picadas e escavações, sendo que 
ambos, de acordo com aquele órgão, poderiam ser aproveitados para substituir o saibro já utilizado, 
ou ser misturado a ele. 
 

No que diz respeito às águas subterrâneas, a MINEROPAR efetuou pesquisa em 19 poços 
cadastrados na Formação Teresina, em municípios vizinhos, cujas profundidades variaram de 70 a 
233m, enquanto as vazões se estenderam em uma faixa de valores ainda maior, de 1.500 a 26.000 
litros/hora, com média de 9.360 litros/hora. Este valor é 20% maior do que o encontrado na média dos 
aqüíferos pesquisados no Sul do Brasil, cabendo ainda comentar que nenhum dos 19 poços foi 
registrado como seco, o que demonstra a boa aptidão do aqüífero. No entanto, dois poços perfurados 
na área urbana de Rio Azul recentemente apresentaram vazão nula ou insuficiente para 
abastecimento público. 

 
Quanto à areia, Rio Azul importa essa matéria de municípios vizinhos como São Mateus do 

Sul e União da Vitória, uma vez que os principais cursos d’água do Município estão instalados sobre 
siltitos e argilitos, cuja constituição essencialmente argilosa não contém frações arenosas que 
possam ser exploradas economicamente. Já no que tange ao saibro, as jazidas utilizadas pelo 
Município na pavimentação de estradas situam-se em áreas de siltitos e argilitos, sendo que o alto 
teor de argila torna esse material pouco adequado para pavimentação. Isto porque estas rochas, 
quando lavradas, apresentam certa resistência ao desmonte, mas após o espalhamento nos leitos 
das estradas desintegram-se sob a ação do sol e da chuva, transformando-se em lama. A solução 
seria misturar o saibro à brita fina de diabásio, ou localizar uma saibreira com teores de areia 
suficientes para conferir resistência mecânica ao material. 

 
 

8.4. SETOR SECUNDÁRIO 
 

A industrialização do Município teve início no começo do século XX, com a chegada dos 
trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e a instalação de indústrias beneficiadoras de 
madeira e erva-mate. Após um período de estagnação, a atividade industrial tem mostrado 
aquecimento nos últimos anos, com aumento expressivo do PIB setorial entre 1998 e 2004, da ordem 
de 876,6%, fazendo sua participação no PIB passar de 9,9% para 24,6% no período. Tal crescimento 
se deve principalmente à instalação recente de novos estabelecimentos no Município, como a já 
mencionada Schreiber do Brasil Ltda, empresa norte-americana que se instalou em Rio Azul em 
2000. Especializada na fabricação de queijo tipo cheddar, a Schreiber é responsável por abastecer 
todo o mercado latino americano, sendo fornecedora da rede McDonalds e outras redes de fast food.  

 
Segundo dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE, existiam 26 indústrias no 

Município em 2006, responsáveis por gerar 456 empregos. Dentre estas, nove empresas (34,6%) 
eram do ramo de madeira e mobiliário, com 293 postos de trabalho, sendo responsável pela maior 
parte dos empregos industriais no Município (64,3%), com destaque para a Madeireira Rio Claro, 
situada na Cidade de Rio Azul. Seis estabelecimentos industriais (23,1%) eram do ramo de alimentos, 
bebidas e álcool, ofertando 68 empregos (14,9%), dentre os quais a Schreiber, e três (11,5%) eram 
do ramo metalúrgico, com oito postos de trabalho (1,8%). Duas eram do ramo de papel e papelão, 
com 20 empregos (4,4%) e uma do ramo de fumo, a Alliance One Tabacos, com 60 postos de 
trabalho (13,2%). Havia ainda duas indústrias de minerais não metálicos, com seis empregos, duas 
do ramo têxtil e do vestuário, com um emprego e uma do ramo de construção civil, que não gerava 
nenhum posto de trabalho. 

 
A agroindústria no Município, segundo dados da EMATER de 2006, abrange uma fábrica de 

sucos, com produção total de 12 mil litros/ano, além de duas unidades de beneficiamento de quirera, 
que juntas produzem 720kg/ano, e duas de arroz descascado, que somadas produzem 96kg/ano. 
Havia ainda naquele ano uma fábrica artesanal de aguardente, que produzia 500 litros/ano, 15 de 
vinhos e licores, responsáveis por produzir 8 mil litros/ano, e uma de doces, produzindo 3,5 
toneladas/ano. 
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8.5. SETOR TERCIÁRIO 
 

Como referido anteriormente, o comércio e os serviços de Rio Azul, que respondiam por 
28,9% de participação no PIB municipal em 2004, atendem apenas às necessidades básicas e 
cotidianas da população local, devendo seus habitantes recorrer a Irati, União da Vitória ou Curitiba 
para adquirir bens e serviços mais complexos, raros ou sofisticados.  

 
De acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE, em 2006 existiam 81 

estabelecimentos comerciais registrados em Rio Azul, sendo dois atacadistas e 79 varejistas. No 
entanto, informações do Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal informam haver 272 
estabelecimentos comerciais no Município, dentre os quais: 

- 97 padarias, bares, lanchonetes, armazéns e afins; 
- 27 supermercados, mini-mercados e mercados; 
- 38 lojas de calçados, vestuário e confecções; 
- 21 lojas de peças e acessórios para veículos, máquinas e implementos; 
- 15 lojas de material de construção, elétrico e afins; 
- 14 lojas de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos; 
- 13 lojas de presentes, bijuterias, óticas, relojoarias, floriculturas, charutarias e afins; 
- 9 estabelecimentos de comércio de cereais e fumo; 
- 8 lojas de produtos agropecuários e veterinários; 
- 7 postos de venda de gás; 
- 5 papelarias, armarinhos e afins; 
- 5 farmácias, perfumarias e afins; 
- 5 postos de combustível; 
- 5 lojas de veículos. 

 
Quanto aos serviços, dados do MTE informam haver 33 estabelecimentos no Município em 

2006, dos quais dois estabelecimentos da administração pública direta e indireta e 31 prestadores de 
serviço. Dentre estes, havia 16 estabelecimentos de alojamento, alimentação, reparo e manutenção; 
cinco de transporte e comunicações; quatro de serviços médicos, odontológicos e veterinários; duas 
instituições de crédito; um estabelecimento de ensino; e três prestadores de serviços de apoio, tais 
como administradoras de imóveis, serviços técnicos profissionais, dentre outros. 

 
Já o Cadastro Econômico da Prefeitura Municipal registra 176 prestadores de serviço, sendo: 

- 71 prestadores de serviços de construção, manutenção e reparo (marceneiros, mecânicos, 
pedreiros, borracheiros, ferreiros, pintores, eletricistas e afins); 

- 33 profissionais liberais (engenheiros, contabilistas, advogados e afins); 
- 19 transportadoras de cargas e passageiros; 
- 9 salões de beleza, cabeleireiros e barbeiros; 
- 8 empresas de reflorestamento e extração de madeira; 
- 7 hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos; 
- 6 empresas de malote, correspondência, rádio e telecomunicações; 
- 4 hotéis, alojamentos e afins; 
- 3 funerárias; 
- 3 beneficiadoras de cereais; 
- 3 instituições financeiras; 
- 1 academia de ginástica. 

 
Com respeito ao setor turístico, conforme mencionado anteriormente, há um projeto por parte 

do Governo com o intuito de fomentar o turismo rural, aproveitando o potencial paisagístico e 
histórico-cultural de Rio Azul. Dentro dessa proposta, em 2008 algumas famílias foram capacitadas 
com cursos de culinária e de turismo receptivo, sendo algumas encarregadas de fabricar conservas, 
compotas e geléias artesanais, enquanto outras ficaram responsáveis pela alimentação, preparando 
cafés e almoços rurais. Há ainda aquelas que possuem tanques de pesque e pague e trilhas como 
atrativos a serem explorados dentro de suas propriedades. De acordo com informações da Prefeitura 
Municipal, estas famílias fazem parte de um grupo criado pela Coordenação Municipal de Turismo 
que, tendo em vista lançar seu um Circuito de Turismo Rural em Rio Azul. 

 
Dentre os atrativos naturais do Município constam o Parque da Pedreira, criado em 1999, 

instalado em uma área de aproximadamente 83.359m² junto a uma pedreira desativada, distante 
aproximadamente 7 km da sede municipal. O Parque é utilizado como centro de exposições e conta 
com bosque, trilha ecológica, lago, quadras esportivas, quiosques e churrasqueiras. Abriga ainda 
auditório, lanchonetes, sanitários, estacionamento e um mirante, daonde se avista a Cachoeira da 
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Pedreira, com uma queda d'água de 15 m de altura. No Parque ocorre anualmente a Fest in Rio, 
evento comemorativo ao aniversário do Município, que atrai um grande público com shows e outros 
atrativos. Ver FIGURA 19 e FIGURA 20. 

 
Outro local de interesse turístico é o Pico do Marumbi, situado em Faxinal dos Limas, com 

uma altitude de 1.200 m acima do nível do mar. O local possui pista de asa delta, área para camping 
e sanitários, além de uma gruta, cuja visitação é feita percorrendo uma trilha de média dificuldade de 
aproximadamente 2 km. Há ainda cachoeiras e grutas localizadas em propriedades particulares, mas 
às quais se tem acesso para visitação. Uma delas é a Cachoeira do Cide, localizada em Rio Azul dos 
Soares, a 13 km da Cidade. Com uma queda de aproximadamente 14 m de altura, o local é propício 
para a prática de rapel e trekking, sendo o acesso feito por estrada cascalhada e o horário de 
visitação diariamente das 7h às 18h. 

 
A Cachoeira do Cosi tem queda d´água de 18 m de altura e local para banho, possuindo 

estacionamento e área para acampamento. Localiza-se em Marumbi dos Ribeiros, a 18 km da sede 
municipal, sendo o acesso feito por estrada cascalhada e o horário de visitação diariamente das 7h 
às 18h. Já a Cachoeira do Lajeado, com queda de 14 m de altura, localiza-se em Lajeado dos Mellos, 
sendo atingida apenas por trilhas. O horário de visitação também é diário, das 7h às 18h. Há ainda a 
Gruta Tocafundo, situada em Cachoeira dos Paulistas, a 8 km da Cidade. A gruta possui 15 m de 
comprimento, 22 m de largura e uma altura de 3 m, sendo a sua entrada coberta por uma cortina 
d'água. O local é propício para banho e caminhadas e o horário de visitação também é diário, das 7h 
às 18h. 

 
Dentre os atrativos histórico-culturais, sobressaem aqueles ligados à cultura ucraniana e 

polonesa, principalmente as edificações religiosas, tais como a Capela Senhor Bom Jesus, situada 
em Cachoeira dos Paulistas a 7 km da sede municipal, cujas paredes são decoradas com pinturas 
sacras do artista Antônio Petrek. Há ainda a imagem do Sagrado Coração de Jesus, instalada em 
1988 no alto do Morro do Cristo em homenagem aos 50 anos de sacerdócio dos padres João 
Salanczyk e Augusto Kolek.  

 
 A infra-estrutura de alojamento e alimentação em Rio Azul é ainda insuficiente para receber 
um contingente maior de turistas, principalmente no que se refere a locais para alimentação. Dentre 
os estabelecimentos hoteleiros, destaca-se a Pousada Villa Vitória, localizada na Cidade, que conta 
com apartamentos e chalés para hospedagem, além de piscina e área verde para recreação. Afora 
isso, são poucas as opções de alojamento no município, demandando incentivos para aumentar o 
número de leitos disponíveis e de opções para alimentação. 
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FIGURA 19 – PARQUE DA PEDREIRA  

 
FONTE: INTERACTO em 09/03/2008. 

 
 

FIGURA 20 – CACHOEIRA DA PEDREIRA 

 
 
FONTE: INTERACTO em 09/03/2008. 
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8.6. EMPREGO 
 

No que respeita ao mercado de trabalho em Rio Azul, dados do IBGE referentes ao Censo de 
2000 indicam a existência de 6.653 pessoas efetivamente ocupadas no Município, de um total de 
6.988 pessoas economicamente ativas, considerando apenas as pessoas com mais de 10 anos de 
idade. No entanto, o número de pessoas ocupadas considera tanto as pessoas empregadas quanto 
aquelas que trabalham por conta própria, que são empregadoras ou que exercem trabalho não 
remunerado para consumo próprio ou para ajudar em casa. 

 
Se forem considerados apenas os que são empregados, constam 2.041 pessoas, das quais 

217 eram trabalhadores domésticos, sendo 44 com carteira assinada e 174 sem registro. Dentre os 
demais empregados, 941 tinham carteira assinada, 98 eram funcionários públicos estatutários e 785 
não tinham registro em carteira. Somando o número de empregados com carteira assinada, dentre os 
domésticos e os demais, tem-se 1.083 pessoas, equivalente a apenas 53,1% do total de 
empregados, revelando um índice preocupante de informalidade no mercado de trabalho local.  

 
Tomando por base dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, do 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, relativos ao emprego formal, entre janeiro de 2000 e 
novembro de 2006 houve 2.143 admissões contra 1.898 desligamentos no Município, resultando em 
um saldo positivo de 245 contratações e perfazendo a média de 35 novos empregos por ano. 
Considerando que a população empregada com carteira assinada era de 1.083 pessoas em 2000, e 
acrescentando essas 245 contratações, obtém-se o valor de 1.328 pessoas empregadas com registro 
no Município ao final de 2006. Ver TABELA 12. 
 

TABELA 12 – VARIAÇÃO DO EMPREGO EM RIO AZUL. 2000/2006 
ANO EMPREGOS ADMISSÕES DESLIGAMENTOS SALDO 

2000 1.083 208 198 10 
2001 1.093 231 204 27 
2002 1.120 371 266 105 
2003 1.225 354 286 68 
2004 1.293 363 319 44 
2005 1.337 269 311 -42 
2006 1.295 347 314 33 
TOTAL 1.328 2.143 1.898 245 

FONTE: MTE. 
 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Emprego - MTE do ano de 2006, o 
Município apresentava 157 estabelecimentos produtivos, gerando um total de 1.199 empregos 
diretos. Desses estabelecimentos, 17 estavam ligados ao setor silviagropastoril (10,8% do total), 
ofertando 39 empregos (3,3%). O setor secundário contabilizava 26 indústrias (16,6% do total) e 456 
empregos (38,0%), enquanto o terciário somava 114 estabelecimentos (72,6%) e 704 empregos 
(58,7%). Este último englobava 81 estabelecimentos comerciais, sendo 2 atacadistas e 79 varejistas, 
empregando juntos 170 pessoas; os serviços incluíam 31 estabelecimentos, com 118 empregados; e 
a administração pública aparecia com 2 estabelecimentos, empregando porém 416 pessoas. 

 
Observa-se que o setor primário participava com 10,8% das empresas, mas era responsável 

por apenas 3,3% das vagas ocupadas, o que é explicado pelo perfil informal da agricultura local, 
majoritariamente composta de pequenos produtores. Já o setor secundário, com uma participação de 
apenas 16,6% no número de empresas gerava 38,0% dos empregos, evidenciando a presença de 
estabelecimentos que ocupam um considerável contingente de mão-de-obra, a exemplo da indústria 
madeireira e alimentícia. 

 
O setor terciário, que somava 72,6% do número de estabelecimentos, respondia por 58,7% 

dos postos de trabalho ofertados no Município, dos quais a grande maioria está alocado na 
administração pública. Tal fato denota a presença nesse setor de um grande número de pequenas 
empresas, provavelmente de cunho familiar, com pouca absorção de mão-de-obra assalariada 
externa.  
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9. SISTEMA DE ATIVIDADES HUMANAS 
 
9.1. EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 
 
9.1.1. Evolução Demográfica Recente no Brasil 
 
 No intervalo de 9 anos compreendido entre os censos demográficos de 1991 e 2000, 
observou-se a recorrência de determinados fenômenos que já haviam sido detectados na década de 
80, ao lado de outros de manifestação mais recente, sendo dignos de registro: 
 

a) o decréscimo na taxa anual de crescimento demográfico de 1,9% para 1,6%, produzido pela 
diminuição da  fecundidade em todo o País, tendo a taxa da Região Sul, sido de apenas 1,4% 
no período;  

b) o incremento da urbanização, cujo índice passou de 74,1% para 81,2%, em vista da redução 
de 4,2 milhões de habitantes na população rural e do acréscimo de 27,1 milhões na urbana, 
retratando, além do êxodo rural, um intenso crescimento urbano, que, entretanto, não teve 
mais os pólos metropolitanos como palco principal e, sim os municípios satélites dentro dos 
aglomerados urbanos ou as cidades de porte médio do interior; 

c) o envelhecimento da população, fruto do declínio da fecundidade e do aumento da 
expectativa de vida, expresso pela redução do grupo de 0-14 anos de 34,7% para 29,6% e o 
aumento do contingente com mais de 65 anos de 4,8% para 5,9% no total, o que fez a idade 
média da população subir de 21,7 para 24,2 anos e a participação da População em Idade 
Ativa (15-64 anos), elevar-se de 60,5% para 64,5%, com o que, inversamente, a razão de 
dependência (número de pessoas inativas por pessoa ativa), baixou de 65/100 para 55/100 
no período; 

d) a inversão no comportamento demográfico do Paraná, o qual, depois de funcionar durante 
duas décadas como emissor de população, voltou a atrair migrantes, inclusive paranaenses 
que haviam se transferido para outras regiões do País em décadas anteriores, tendo a sua 
taxa anual de crescimento demográfico subido de 0,9% no período 1980/1991 para 1,4% no 
intervalo 1991/2000. 

 
Essas observações permitem concluir que a evolução do quadro populacional no Brasil 

deverá tornar-se menos preocupante no futuro, devido à queda no índice de crescimento da 
população, em que pese o fato das migrações no País ainda serem significativas, sobretudo aquelas 
no sentido rural-urbano. A urbanização, contudo, representa fator potencialmente positivo para a 
elevação dos padrões de qualidade de vida, o mesmo podendo ser dito quanto à redução na razão de 
dependência, a qual contribui para o incremento da renda per capita. Porém, os benefícios que a 
melhoria nesse último indicador poderia trazer acabaram não se materializando completamente nos 
anos recentes porque, frente ao aumento da demanda de emprego - via crescimento da urbanização 
e da População em Idade Ativa - houve redução dos postos de trabalho, derivada da recessão e do 
desemprego estrutural induzido pela globalização da economia. 
 

A diminuição relativa do grupo das crianças e jovens permitirá transferir parte dos recursos 
que antes eram aplicados na ampliação física da rede escolar para o aumento da qualidade do 
ensino, além de possibilitar investimentos em outras áreas sociais, visando à elevação da renda 
indireta e a melhoria da qualidade de vida no País. Sabe-se que, em princípio, a população em idade 
ativa e a da terceira idade possuem renda para ter acesso aos bens e serviços de que necessitam, 
entretanto, tal condição só acontece na prática quando co-existem oferta de emprego pleno e de 
aposentadoria satisfatória, respectivamente, para cada um desses grupos, o que hoje, infelizmente, 
ainda não se verifica. Desta forma, colocam-se como desafios prioritários para a sociedade brasileira, 
a instauração de políticas destinadas à geração de empregos e à implementação de um sistema 
previdenciário que ofereça melhores condições de vida ao trabalhador ao encerrar seu ciclo 
produtivo.  
 

Na esfera municipal, conclui-se que tenderá a diminuir a intensidade na demanda por novas 
creches e escolas, ao mesmo tempo em que será preciso ampliar os programas de assistência à 
velhice e aumentar o número de abrigos para idosos. Da mesma forma, pode-se prever a paulatina 
mudança de ênfase nas especialidades da medicina social, com alívio da pressão sobre as áreas de 
acompanhamento pré-natal, obstetrícia e pediatria e aumento da demanda em campos como 
cardiologia, oncologia e de outras enfermidades degenerativas, o mesmo podendo ser dito quanto à 
necessidade de se implantar programas para difusão de procedimentos preventivos de saúde 
voltados à população da terceira idade. 
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9.1.2. Evolução Demográfica no Estado 
 

Entre o início do Século XX e o decênio 1960/70, o crescimento demográfico no Paraná 
refletiu o processo de colonização das vastas regiões na época ainda inexploradas do seu território, 
traduzido no extraordinário aumento da população rural, fruto das levas de migrantes que aqui 
chegavam para engajar-se nas frentes agrícolas que cruzavam o Estado, e no enorme crescimento 
da população urbana em centenas de cidades e vilas que iam sendo criadas no rastro do movimento 
de apropriação territorial. O avanço da ocupação em direção ao interior do Estado pode ser 
mensurado através do progressivo desmembramento territorial ocorrido entre as décadas de 1940 e 
1980. Ver FIGURA 21. 
 

FIGURA 21 – DIVISÃO TERRITORIAL DO ESTADO. 1940/1960/1980 

 
 

 

 
 FONTE: IPARDES, 2003. 
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No período 1970/80, completada a colonização de todas as regiões do Estado, ocorreram 
profundas alterações na estrutura produtiva de alguns desses espaços, as quais acabaram 
provocando significativa retração em seus contingentes populacionais. A década de 70 marcou o 
ponto de inflexão no modelo demográfico que vigorava no Paraná até o final dos anos 60, tendo a 
zona rural do Estado passado de receptora a emissora de população, com a perda de 40,2% do seu 
efetivo no decênio, o que significou um total de quase 1,3 milhões de pessoas. Enquanto isso, o setor 
urbano incorporava aproximadamente 2 milhões de habitantes no mesmo período, com um 
incremento de 78,6%, que elevou o índice de urbanização a 58,6% em 1980. Assim, se em 1970 de 
cada 10 paranaenses cerca de 6 viviam no campo e 4 nas cidades, ao cabo de dez anos essa relação 
praticamente se inverteu, caracterizando a década de 70 como a da transformação da população do 
Paraná de majoritariamente rural para predominantemente urbana. Ver TABELA 13 e FIGURA 22. 

 
TABELA 13 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DO PARANÁ. 1960/2000 

POPULAÇÃO TOTAL POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL CENSO 
HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % 

1960 4.268.239 100,0 1.305.927 30,6 2.962.312 69,4 
1970 6.929.868 100,0 2.504.378 36,1 4.425.490 63,9 
VARIAÇÃO 2.661.629 62,4 1.198.451 91,8 1.463.178 49,4 
1980 7.629.392 100,0 4.472.561 58,6 3.156.831 41,4 
VARIAÇÃO 699.524 10,1 1.968,183 78,6 -1.268.659 -28,7 
1991 8.448.713 100,0 6.197.953 73,4 2.250.760 26,6 
VARIAÇÃO 819.321 10,7 1.725.392 38,6 -906.071 -28,7 
2000 9.563.458 100,0 7.786.084 81,4 1.777.374 18,6 
VARIAÇÃO 1.114.745 13,2 1.588.131 25,6 -473.386 - 21,0 

FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1960, 1970, 1980, 1991 E 2000. 

 
 

FIGURA 22 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DO PARANÁ. 
1960/2000. 
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FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1960, 1970, 1980, 1991 E 2000. 
 
  

No intervalo 1980/91, a população do Paraná cresceu apenas 10,7%. Esse modesto 
resultado, porém não traduz a magnitude das transformações ocorridas no seu quadro demográfico, 
onde se verificou um ganho de 1.725.392 novos habitantes no meio urbano e a perda de 906.071 no 
rural, fazendo com que o índice de urbanização chegasse a 73,4% em 1991. Esses dados revelam a 
recorrência do fenômeno observado na década de 70, indicando a consolidação definitiva do 
processo de urbanização do Estado.  
 

Nos nove anos compreendidos entre 1991 e 2000 houve uma aceleração na taxa de 
crescimento da população paranaense, que atingiu a 13,2%, fazendo do Paraná um dos 7 únicos 
estados do País com tal desempenho no período. Persistiu o crescimento das cidades versus 
esvaziamento do campo, que fez o índice de urbanização chegar a 81,4%, significando que, no ano 
2000, de cada 10 paranaenses, cerca de 8 moravam em cidades e só 2 no campo. Tais números 
indicam ter se esgotado no Paraná o ciclo de intenso êxodo rural que provocou inchaço em suas 
maiores cidades e que, doravante, o crescimento destas deverá basear-se majoritariamente em 
migrações externas e no crescimento vegetativo da população. 
 

 A dinâmica demográfica recente no Paraná reproduziu o processo verificado em outros 
estados de ocupação consolidada e comportamento afluente, em que o predomínio da população 
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urbana sobre a rural reflete a elevada ponderação das atividades industriais e de comércio e serviços, 
além da modernização do setor agropastoril. No caso paranaense, porém, surpreendem a velocidade 
e a magnitude desse processo, pois, entre 1970 e 2000 sua população urbana mais que triplicou, 
com um aumento superior a 5,3 milhões de pessoas em apenas 3 décadas, colocando em evidência 
a pressão demográfica sobre a infra-estrutura e os serviços urbanos, cuja expansão não conseguiu 
acompanhar a da demanda, o que, em grande parte, explica o fato de alguns dos indicadores de 
qualidade de vida no Paraná ainda situarem-se aquém daqueles registrados nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
 
9.1.3. Evolução da População Urbana no Estado 
   

O crescimento acelerado da população urbana do Estado em anos recentes, não ocorreu 
mais de maneira espacialmente dispersa, como na época da colonização do território, porém 
concentradamente, com a aglutinação cada vez maior da população em um número cada vez menor 
de cidades. Tomando-se apenas os municípios com mais de 50.000 habitantes urbanos, verifica-se 
que em 1980 havia 14 deles no Paraná, abrigando 2.366.993 pessoas, que somavam 52,9% da 
população urbana e 31,0% da população total do Estado. Em 1991 contavam-se 22 cidades nessa 
condição, com 3.747.610 habitantes, correspondendo a 60,5% da população urbana e a 44,3% da 
população total, enquanto no ano 2000 o número desses municípios chegava a 26, com 4.904.017 
habitantes, que representavam 63,0% da população urbana e 51,3% da população total paranaense. 
Vale dizer que, em 2000, de cada 10 paranaenses 5 viviam nas suas 26 maiores cidades e que, na 
década de 90, de cada 10 novos habitantes urbanos no Paraná nada menos que 7 nasceram ou 
fixaram-se nessas 26 cidades. Ver TABELA 14. 

 
TABELA 14 – CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 50.000 HABITANTES. 1980/2000 

 1980  1991  2000 

 MUNICÍPIO POP.  MUNICÍPIO POP. ∆∆∆∆%  MUNICÍPIO POP. ∆∆∆∆  % 
01 Curitiba 1.024.975  Curitiba 1.315.035 28,3  Curitiba 1.587.315 20,7 
02 Londrina 266.940  Londrina 366.676 37,4  Londrina 433.369 18,2 
03 P. Grossa 172.946  Maringá 234.079 45,7  Maringá 283.978 21,3 
04 Maringá 160.689  P. Grossa  221.671 28,2  P. Grossa  266.686 20,3 
05 Cascavel  123.698  Foz Iguaçu 186.385 83,9  Foz do Iguaçu 256.524 37,6 
06 Foz Iguaçu 101.330  Cascavel 177.766 43,7  Cascavel 228.673 28,6 
07 Guarapuava 89.951  Guarapuava 116.210 29,2  S.J. Pinhais 183.366 63,8 
08 Paranaguá 72.066  S.J. Pinhais 111.952 97,1  Colombo 174.962 58,7 
09 Apucarana 67.161  Colombo 110.273 100.6  Guarapuava 141.694 21,9 
10 Piraquara 60.927  Paranaguá 94.689 31,4  Paranaguá 122.347 29,2 
11 Umuarama 59.861  Piraquara 91.438 50,0  Pinhais* 100.726 - 
12 S.J. Pinhais 56.804  Apucarana 86.079 28,2  Apucarana 100.249 16,5 
13 Colombo  54.979  Umuarama 77.541 29,5  Araucária 86.111 58,7 
14 Paranavaí 54.666  Toledo 72.402 68,4  Toledo 85.920 18,7 
15    C. Mourão 72.335 46,4  A. Tamandaré 84.755 43,5 
16    Cambé 66.817 49,1  Umuarama 82.625 6,5 
17    Paranavaí 64.354 17,7  Cambé 81.942 22,6 
18    Arapongas 60.025 24,5  Arapongas 81.790 36,3 
19    A. Tamandaré 59.080 118,3  Campo Largo 77.223 43,3 
20    Telem. Borba 54.649 51,0  C. Mourão 74.754 3,3 
21    Araucária 54.262 100,0  Paranavaí 70.329 9,3 
22    Campo Largo 53.892 44,1  Sarandi 69.493 18,3 
23        Faz. R.  Gde.* 59.196 - 
24        Telem. Borba 58.354 6,8 
25          Pato Branco 56.805  
26        Fco. Beltrão 54.831  
 TOTAL 2.366.993   3.747.610 58,3   4.904.017 30,9 

ª(*) Os municípios de Pinhais e Fazenda Rio Grande foram criados depois do Censo de 1991, a partir 
de Piraquara e Mandirituba, respectivamente. 

 
Entre 1991 e 2000, as cidades da Região Metropolitana de Curitiba passaram de 7 para 8 no 

conjunto, porém, com uma participação constante em torno de 48,0% da população total do mesmo, 
consolidando sua condição de maior aglomerado urbano do Estado. No subconjunto do Norte do 
Paraná, embora o número de cidades tivesse aumentado de 8 para 9, a participação de sua 
população caiu de 27,4% para 26,1% do total, enquanto as cidades das regiões sudoeste e oeste 
passaram de 3 para 5, aumentando sua representatividade de 11,6% para 13,9% na população 
urbana total do Estado. No total do conjunto entre 1991 e 2000, são dignos de nota os seguintes 
aspectos: 
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a) os maiores índices de crescimento, dentre os 26 centros urbanos com mais de 50.000 
habitantes no período, ocorreram nas cidades satélites da Região Metropolitana de Curitiba; 

b) dentre as grandes cidades do interior do Estado, Foz do Iguaçu e Cascavel, ao lado de 
Arapongas e Paranaguá, foram as que apresentaram os maiores índices de crescimento; 

c) A Mesorregião do Sudeste Paranaense não comparecia com nenhum centro urbano no 
conjunto das cidades do Paraná com mais de 50.000 habitantes no Censo Demográfico de 
2000, o que reflete a falta de dinamismo com que a sua base produtiva sempre se debateu e 
com o qual ainda continua a se defrontar. 
 
No intervalo 1991/00 mantiveram-se inalteradas as posições dos seis maiores centros na 

rede urbana paranaense, parecendo cristalizar-se no Estado uma estrutura de polarização interna 
que confirma o modelo de organização espacial proposto no documento “Política de Desenvolvimento 
Urbano do Paraná - PDU”, elaborado pela UFPR em 1972, no qual é concebida a estruturação da 
rede urbana paranaense em três grandes eixos, sendo o Eixo Sul composto por Paranaguá, Curitiba 
e Ponta Grossa, o Eixo Norte constituído pelo aglomerado urbano linear entre Londrina e Maringá e o 
Eixo Oeste representado pelo colar de cidades entre Cascavel e Foz do Iguaçu. 

 
No presente, esse modelo tri-axial é completado por Guarapuava, na qualidade de pólo da 

região centro-sul, bem como por centros de porte médio que consolidaram o papel de sub-pólos 
regionais no passado, a saber: Paranaguá no litoral, Telêmaco Borba na região centro-leste, Pato 
Branco e Francisco Beltrão no Sudoeste, Toledo no Oeste, além de Campo Mourão, Umuarama e 
Paranavaí no Noroeste.  

 
9.1.4. Evolução Demográfica na Microrregião de Irati 
 

A Microrregião de Irati experimentou, no período de 1991 a 2000, um crescimento 
demográfico médio de apenas 7,8%, passando a contar com uma população total de 91.640 
habitantes no final da década passada. Essa estagnação foi provocada pelo fato da região não se 
caracterizar como área de atração demográfica dentro do Estado, tendo a perda de população rural 
em seus 4 municípios sido compensada com uma certa folga pelo crescimento das respectivas 
populações urbanas. De fato, entre 1991 e 2000 a população rural da região se retraiu em 12,7%, 
enquanto a urbana cresceu 25,7%, o que fez o índice de urbanização chegar a 62,3% em 2000, 
colocando em relevo o caráter ainda fortemente rural da população e da economia da Microrregião.  

 
Nesses 4 municípios o processo de contração da população rural se deu com maior ou menor 

intensidade em todos eles, sendo de -21,3% em Irati, -8,6% em Mallet, -6,1% em Rebouças e -5,5% 
em Rio Azul. Apesar disso, a microrregião pode ser considerada como predominantemente rural, pois 
excluindo-se a população rural de Irati do conjunto, a população da zona rural dos outros três 
municípios respondia por 54,8% da sua população total, configurando essas duas situações um 
fenômeno tardio de esvaziamento demográfico do campo, em relação a outros espaços do Estado. 

 
A diminuição da população rural em relação à total resultou no aumento da taxa de 

urbanização na região, que passou de 53,4% em 1991 para 62,3% em 2000. No entanto, o padrão de 
urbanização não se apresenta de maneira uniforme no território regional, variando de um patamar de 
75,1% de índice de urbanização em Irati para apenas 33,3% em Rio Azul. No caso de Irati, houve um 
incremento significativo no índice de urbanização, que subiu de 67,5% em 1991 para 75,1% em 2000, 
podendo-se dizer que atualmente é o único dos 4 municípios da microrregião que pode ser 
considerado como urbano, enquanto os demais encontram-se em lenta transição de rurais para 
urbanos. Ver TABELA 15. 

 
TABELA 15 – POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 

DE RIO AZUL. 1991/2000 
1991 2000 MUNICÍPIO 

TOTAL 
(HAB) 

URBANA 
(HAB) 

% RURAL 
(HAB) 

TOTAL 
(HAB) 

URBANA 
(HAB) 

% RURAL 
(HAB) 

∆ %  
POP. 
TOT 

∆ % 
POP. 
URB 

∆ % 
POP. 
RUR 

IRATI 47.854 31.278 67,5 16.576 52.352 39.306 75,1 13.046 9,4 25,7 -21,3 
MALLET 11.808 5.528 46,8 6,280 12.602 6.862 54,5 5.740 6,7 24,1 -8,6 

REBOUÇAS 12.948 5.396 41,7 7.552 13.663 6.570 48,1 7.093 5,5 21,8 -6,1 
RIO AZUL 12.406 3.202 25,8 9.200 13.023 4.334 33,3 8.689 5,0 35,3 -5,5 
TOTAL 85.016 45.408 53,4 39.608 91.640 57.072 62,3 34.568 7,8 25,7 -12,7 

FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
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9.1.5. Evolução Demográfica no Município de Rio Azul 
 

Embora os dados sobre a dinâmica populacional do Município já tenham sido retratados nos 
itens anteriores, é necessário ressaltar alguns aspectos dessa dinâmica que interessam ao escopo do 
presente trabalho. Dentre estes, destaca-se o fato de que durante o período 1970/91 a população 
rural aumentou 16,2%, incorporando 1.282 pessoas, tendo começado a diminuir apenas a partir da 
década de 90, com variação de -5,5% entre 1991 e 2000. Com isso, a população do Município 
residente no campo, que era de 7.918 habitantes em 1970, subiu para 8.689 em 2000, com um 
acréscimo total de 9,7% em 30 anos. 

 
Tal comparação toma como ponto de partida a década de 70 porque foi o período em que 

ocorreram as maiores transformações na estrutura produtiva do Paraná, no qual a lavouras 
permanentes deram lugar a pastagens extensivas ou a lavouras temporárias, deprimindo 
severamente as relações de produção no campo. Essas atividades passaram a ser praticadas em 
propriedades cada vez maiores e com menos emprego de mão-de-obra, o que veio a provocar a 
expulsão de pequenos produtores e a maciça migração de trabalhadores rurais do campo.  

 
Em Rio Azul, ao longo de todo o período 1970/1991, tanto a população rural como a urbana 

se expandiram continuamente, porém a partir de 1991, enquanto a população rural começou a se 
retrair, a urbana aumentou o seu ritmo de expansão, tendo, ao que tudo indica, passado a receber os 
migrantes que deixavam a zona rural do Município. A retração da população rural foi compensada 
com folga pelo crescimento da urbana nesse período, mas tal mecanismo não se reverteu em 
crescimento expressivo da população total, pelo fato de que embora a população urbana tivesse se 
expandido em 35,2% entre 1991 e 2000, esse crescimento se deu sobre um contingente de apenas 
3.206 habitantes, em virtude do que a mesma não conseguiu passar dos 4.334 habitantes em 2000.  

 
O êxodo rural ocorrido no Município a partir de 1991, portanto, só não causou maior impacto 

na população total por causa do intenso crescimento experimentado pela sua população urbana, a 
qual passou de um acréscimo de 27,4% no período 1980/91 para um crescimento de 35,3% no 
intervalo 1991/00. O incremento da população urbana foi de 146,5% no intervalo 1970/00, envolvendo 
a incorporação de um contingente de 2.577 habitantes em apenas 30 anos, ou seja, quase uma vez e 
meia a população urbana registrada em 1970. Apesar disso, o índice de urbanização do Município, 
que era de 18,2% em 1970, passou a apenas 33,3% em 2000, significando que em 2000, de cada 3 
habitantes de Rio Azul, 2 moravam no campo e só 1 na zona urbana. Ver TABELA 16 e FIGURA 23. 

 
TABELA 16 – EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA NO MUNICÍPIO DE RIO AZUL. 1970/2000 

1970 1980 1991 2000 POPULAÇÃO 
HAB. % HAB. % ∆% HAB. % ∆% HAB. % ∆% 

TOTAL 9.676 100,0 10.665 100,0 10,2 12.406 100,0 16,3 13.023 100,0 5,0 
URBANA 1.758 18,2 2.517 23,6 40,9 3.206 25,8 27,4 4.334 33,3 35,2 
RURAL 7.918 81,8 8.148 76,4 2,9 9.200 74,2 12,9 8.689 66,7 -5,5 
FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1970, 1980, 1991 E 2000. 

 
 

FIGURA 23 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL,URBANA E RURAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
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FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1970, 1980, 1991 E 2000. 
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9.2. ESTRUTURA DEMOGRÁFICA 
 
9.2.1. Estrutura Etária da População 
 

De maneira semelhante ao que ocorre no Estado e no País, onde se verifica o 
envelhecimento da população pela ação combinada da queda da natalidade e do aumento da 
longevidade, observa-se na estrutura demográfica de Rio Azul, a redução da população no estrato de 
0 a 4 anos - onde são contados os recém nascidos - entre 1991 e 2000, o que caracteriza uma 
desaceleração do crescimento vegetativo da população, típica de sociedades em processo avançado 
de urbanização. Ademais, percebe-se a redução do contingente do estrato de 0-4 anos frente ao de 
5-9 anos e deste em relação ao de 10-14 no ano 2000, evidenciando que o fenômeno é recente, mas 
que certamente estará presente na estrutura demográfica do Município no futuro. Ver TABELA 17 e 
FIGURA 24. 

 
TABELA 17 – COMPOSIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO TOTAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
FAIXA ETÁRIA POP. 1991 % POP. 2000 % ∆ (%) 

  0 - 04 ANOS 1.527 12,3 1.302 10,0 -14,7 
05 - 09 ANOS 1.444 11,6 1.384 10,6 -4,1 
10 - 14 ANOS 1.437 11,6 1.399 10,7 -2,6 
15 - 19 ANOS 1.259 10,1 1.272 9,8 -1,0 
20 - 24 ANOS 1.088 8,8 1.079 8,3 -0,8 
25 - 29 ANOS 1.023 8,2 964 7,4 -5,8 
30 - 34 ANOS 865 7,0 1.023 7,9 18,3 
35 - 39 ANOS 745 6,0 878 6,7 18,0 
40 - 44 ANOS 623 5,0 785 6,0 26,0 
45 - 49 ANOS 557 4,5 658 5,1 18,1 
50 - 54 ANOS 410 3,3 557 4,3 35,9 
55 - 59 ANOS 372 3,0 486 3,7 30,7 
60 - 64 ANOS 385 3,1 351 2,7 -8,8 
+     65 ANOS 671 5,4 885 6,8 31,9 
TOTAL 12.406 100,0 13.023 100,0 5,0 

FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 
 

FIGURA 24 – PIRÂMIDE ETÁRIA POPULAÇÃO TOTAL DE RIO AZUL. 1991/2000 
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FONTE: IBGE - CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1991 E 2000. 

 
Por outro lado, ao mesmo tempo em que entre 1991 e 2000 a população total do Município 

cresceu 5,0%, nos estratos de população acima de 30 anos esse crescimento foi bem mais intenso, 
chegando a 35,9% no estrato de idades entre 50 e 54 anos, revelando uma expansão nos segmentos 
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de idades mais elevadas da população. Por outro lado, tanto no censo de 1991 como no de 2000, 
observa-se uma retração da população dos estratos de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos, o que é 
indício de emigração de jovens em busca de oportunidades de estudo ou de emprego fora do 
Município. Essas mudanças provocaram reflexos no perfil demográfico do Município, tais como a 
redução do número de pessoas por família e, conseqüentemente, do número de residentes por 
domicílio, bem como o aumento da idade mediana da população, que é definida como aquela que a 
divide em dois blocos de 50,0%.  
 

Com respeito ao número de moradores por domicílio, em 1991 contavam-se 2.912 habitações 
no Município com a média de 4,26 moradores por residência, enquanto em 2000 eram encontradas 
3.400 moradias, perfazendo a média de 3,83 pessoas por domicílio, o que fez a taxa de ocupação em 
cada moradia cair 11,2% entre 1991 e 2000, indicando paralela redução do número de pessoas por 
família. Quanto à idade mediana da população, seu valor passou de 21,5 anos em 1991 para 24,4 em 
2000, com um aumento de 2,9 anos (13,5%) em apenas 9 anos.  
 
9.2.2. População em Idade Escolar 
 
 Define-se como População em Idade Escolar aquela situada na faixa entre 6 e 14 anos, que 
compreende a clientela do Ensino Fundamental, a qual, segundo a legislação vigente, é considerada 
como de freqüência obrigatória. Entretanto, como os dados demográficos referentes à composição 
etária da população apresentam-se desagregados em intervalos de 5 anos, considerou-se como 
População em Idade Escolar a contida na faixa dos 5 aos 14 anos de idade, incluindo-se aí a 
população em idade pré-escolar. 
  
 Em 1991 esse estrato compreendia 2.881 crianças, correspondendo a 23,2% da população 
total, enquanto em 2000 baixava para 2.783 crianças, representando 21,4% do total, o que significou 
uma queda de 3,4% no próprio estrato e de 2,3% em sua participação no total da população, valendo 
dizer que além da população em idade escolar ter diminuído em números absolutos, essa redução foi 
maior ainda em relação ao total da população no período. Tendo em vista o encolhimento progressivo 
da população no estrato de 0 a 4 anos, é possível prever a retração de tal contingente demográfico 
no futuro, indicando que a solicitação por novas vagas na rede pública do ensino fundamental e em 
creches deverá tornar-se menos aguda, bem como a demanda por serviços médico-odontológicos 
pediátricos nos postos de saúde do Município. 
 
9.2.3. População Jovem 
 
 Entende-se por População Jovem a das pessoas com idades entre 15 e 19 anos, que 
corresponde à fase da adolescência e da pré-maturidade. Entre 1991 e 2000 a população desse 
estrato passou de 1.259 para 1.272 habitantes, com um aumento de 13 jovens, o que equivale 
praticamente a uma estabilização no próprio estrato, mas uma redução de 3,0% em sua 
representatividade no conjunto da população, o que acentua a constatação anterior quanto ao 
envelhecimento progressivo do contingente demográfico do Município no período.  
 
 As demandas desse grupo etário expressam-se, ao nível dos equipamentos e serviços 
públicos, em centros esportivos, ginásios de esportes, canchas polivalentes para a prática de 
esportes, locais para atividades de lazer ao ar livre e em equipamentos culturais, tais como 
bibliotecas, teatros, salas de reuniões, etc. A par disso, esse grupo requer programas de educação 
sexual e prevenção à gravidez precoce, de esclarecimento quanto aos riscos do uso de drogas, de 
formação esportiva e de preparação para o trabalho, dentre outros. 
 
9.2.4. População em Idade Ativa 
 
 Considera-se como População em Idade Ativa - PIA, aquela potencialmente apta para o 
trabalho, compreendida no intervalo entre 15 e 64 anos de idade. No Censo de 1991, esse estrato em 
Rio Azul congregava 7.327 pessoas, representando 59,1% do total da população, enquanto no ano 
2000 o mesmo abrangia 8.053 pessoas, correspondendo a 61,8% desse total. Verifica-se que em 9 
anos houve um acréscimo de 726 pessoas nesse estrato, com uma variação de 9,9% dentro do 
próprio estrato e de 4,6% no total da população.   
 
 A participação da PIA em relação à população total deverá aumentar em futuro próximo, 
como resultado da presença crescente de estratos de idades mais elevadas, sendo previsível, 
entretanto, a sua estabilização a longo prazo, fruto da ação combinada da redução proporcional de 



 81 

jovens que ingressam na idade ativa e da diminuição do grupo dos trabalhadores de idade mais 
avançada que passam à inatividade.  
 

Isso significa que há necessidade de se ampliar de imediato a oferta de empregos no 
Município, para atender a demanda da população por novos postos no mercado de trabalho, seja em 
função de jovens que atingem a idade mínima para ingresso na vida produtiva ou daqueles que 
perderam seus empregos e não conseguem mais encontrar colocação em suas ocupações originais.  
 
9.2.5. População Senil 
 
 População Senil é a de idade superior a 65 anos, compreendendo as pessoas que ingressam 
no período da Terceira Idade e praticamente a totalidade dos aposentados. Tal grupo apresentou 
forte crescimento no intervalo 1991/2000, passando de 671 para 885 pessoas, o que significou um 
aumento de 214 pessoas, ou 31,9% no período, suficiente para fazer sua representatividade no total 
da população subir de 5,4% para 6,8%, tendo ultrapassado largamente o índice de 5,9% registrado 
na média do País no censo de 2000. 
 
 As perspectivas são de crescimento progressivo para esse grupo etário no conjunto da 
população, sublinhando a necessidade de oferta crescente de equipamentos e serviços públicos 
voltados às suas demandas, tais como casas de abrigo e repouso, programas de assistência à 
Terceira Idade e campanhas para difusão de procedimentos preventivos de doenças próprias da 
população dessa faixa etária. 
 
 
9.3. ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO 
 
 Com base na taxa anual de incremento populacional verificada no Município no intervalo 
entre 2000 e 2007, a população estimada total para Rio Azul em 2017, horizonte do presente Plano 
Diretor Municipal seria de 13.885 habitantes. Apesar de não existirem projeções oficiais da população 
urbana e rural para esse ano, estima-se que em 2017 haverá 6.478 pessoas vivendo na área urbana 
e 7.407 na área rural do Município. Ver FIGURA 25. 
 

FIGURA 25 – PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA DE RIO AZUL. 2017 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 
9.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO 

 
No Censo de 1991, a população total do Município era de 12.406 habitantes que, referida à 

superfície de 629,7km² do território municipal, correspondia a uma densidade média de 19,7 
habitantes por km². Em 2000, com o aumento da população para 13.023 pessoas, a densidade subiu 
para 20,7 habitantes por km², fazendo aumentar a intensividade na ocupação do solo. Em termos de 
zona rural, esses números seriam indício de uma ocupação razoavelmente densa do território, porém, 
ao se considerar que a população do campo em 1991 era de somente 9.200 habitantes, o valor da 
densidade demográfica cai para apenas 14,6hab/km², enquanto que, em relação aos 8.689 
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habitantes da zona rural do Censo de 2000, essa densidade fica ainda menor, chegando a 13,8 
habitantes por km², o que configura uma ocupação bastante rarefeita do espaço rural.  

 
Quanto à zona urbana, por sua vez, traduzindo-se o indicador da densidade demográfica para 

a escala urbana (em hectares e não quilômetros quadrados) e tomando por base a superfície do 
perímetro urbano legal em vigor, de 658,5 ha, resulta para uma população urbana de 3.206 
habitantes em 1991 a densidade de 4,9 hab/ha. Em 2000, considerando uma população de 4.334 
habitantes, a densidade subiu para 6,6 hab/ha, mas ainda muito rarefeita em comparação com o 
indicador de 60,0hab/ha, recomendado pelo CEPAM de São Paulo como mínimo para conferir a 
necessária funcionalidade e economicidade a um assentamento urbano. 

 
Por outro lado, se for levada em consideração apenas a superfície efetivamente ocupada, de 

aproximadamente 330,0 ha, obtêm-se as densidades de 9,6 hab/ha e de 13,1 hab/ha, 
respectivamente para 1991 e 2000, valores que traduzem um nível de adensamento melhor mais 
ainda aquém do patamar de 60,0 hab/ha acima referido.  

 
Considerando a projeção da população urbana para o horizonte do Plano Diretor Municipal, 

de 6.478 habitantes, a densidade demográfica em 2017 seria de 9,8 hab/ha em relação ao perímetro 
oficial atual, de 658,5 ha, e de 19,6 hab/ha em relação à área efetivamente ocupada no presente 
momento, de 330,0 ha, o que configura uma situação mais satisfatória quanto à intensividade de 
ocupação do solo. 
 
 
9.5. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO  
 

Para se avaliar a qualidade de vida da população de Rio Azul utilizou-se o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e pela Fundação 
João Pinheiro. O IDH-M é medido com base em indicadores de educação (alfabetização e taxa de 
freqüência escolar), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda da população. Esses 
indicadores compõem, respectivamente, os índices IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R 
(renda), cuja média aritmética simples resulta no IDH-M.  

 
Esses índices variam de 0 a 1, sendo que municípios com IDH-M até 0,499 têm 

desenvolvimento humano considerado baixo; aqueles com índices entre 0,500 e 0,799 são 
considerados de médio desenvolvimento humano; e aqueles cujo IDH-M é igual ou superior a 0,800 
têm desenvolvimento humano considerado alto. 
 

Publicação do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, 
divulgada em 2003, mostra que o IDH do Estado em 1970 era de 0,440, representando um baixo nível 
de desenvolvimento humano. Durante a década de 70, o Estado apresentou elevado índice de 
crescimento econômico e de urbanização, acompanhado de investimentos em infra-estrutura 
econômica e social, atingindo um valor do IDH de 0,700 em 1980. Em 1991 o índice chegou a 0,760, 
alcançando 0,786 em 2000, o que representa um nível médio de desenvolvimento humano para o 
Estado como um todo. No entanto, apesar da melhoria geral do nível qualidade de vida, a situação do 
Paraná ainda é desfavorável em relação a São Paulo e aos demais estados do Sul.  

 
Ocorre que 33,0% da população paranaense vivem em municípios cujo IDH-M é inferior à 

média brasileira, enquanto nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa 
porcentagem não chega a 10,0%. Por outro lado, enquanto apenas 36,0% dos paranaenses vivem em 
municípios com alto índice de desenvolvimento, essa proporção chega a 72,0% em São Paulo e 
Santa Catarina e a 60,0% no Rio Grande do Sul. Ver FIGURA 26. 
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FIGURA 26 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL NO PARANÁ. 2000 
 

 
Na década de 1970, a maioria dos municípios paranaenses apresentava baixos índices de 

desenvolvimento, sobressaindo com índice médio apenas alguns pólos regionais, correspondentes às 
atuais aglomerações urbanas, com destaque para Curitiba, cujo índice atingia 0,713. Nos anos 80, 
muitos municípios melhoraram significativamente sua posição, formando manchas contínuas ao redor 
dos pólos regionais e igualando-se a Curitiba no patamar de índices médios de desenvolvimento.  

 
No período 1980/91, ocorreu nova elevação no índice dos municípios paranaenses, porém de 

forma mais discreta, pois, à exceção de Curitiba, que chegou à marca de 0,819, 13 municípios, 
localizados sobretudo na região central do Estado, ainda apresentavam baixos índices de 
desenvolvimento. Entre 1991 e 2000, praticamente todos os municípios atingiram índices entre médio 
e alto, excetuando-se municípios situados no Vale do Ribeira e, novamente, na região central do 
Estado.  
 

Ao analisar o IDH-M mediano, nota-se que o desempenho da Mesorregião Sudeste 
Paranaense em relação às demais mesorregiões do Estado é fraco, figurando a região em 7° lugar, 
com índice de 0,728. Esse resultado se deve em grande parte à baixa taxa de esperança de vida 
(67,4 anos), à baixa taxa de freqüência escolar (72,66%) e  à incipiente renda municipal per capita, 
com resultados pouco satisfatórios nos quesitos IDH-L (0,707) e IDH-R (0,627), alcançando nestes a  
7ª e 9ª posição, respectivamente. Por outro lado, esta Mesorregião apresenta uma boa posição em 
relação às demais no tocante à taxa de alfabetização de adultos, ocupando a 2ª posição. Ver 
TABELA 18. 
 

TABELA 18 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E COMPONENTES DAS 
MESORREGIÕES PARANAENSES (MEDIANA). 2000 

MESORREGIÃO ESPERANÇA 
DE VIDA 
(ANOS) 

ALFABETIZ. 
DE ADULTOS 

(%) 

FREQUENCIA 
ESCOLAR 

(%) 

RENDA (*) 
MUNICIPAL 
PER CAPITA 

IDH-L IDH-E IDH-R IDH-M 

SUDOESTE 71,5 87,55 82,01 202,36 0,774 0,854 0,659 0,767 
OESTE 69,5 87,32 83,49 235,69 0,742 0,869 0,685 0,766 
METROPOLITANA CURITIBA 69,2 91,43 74,84 212,54 0,737 0,859 0,667 0,760 
NORTE-CENTRAL 69,7 84,14 81,58 208,60 0,744 0,836 0,664 0,747 
NOROESTE  69,8 83,23 81,61 186,93 0,747 0,825 0,646 0,741 
CENTRO ORIENTAL 66,1 88,26 73,11 224,27 0,686 0,841 0,676 0,733 
SUDESTE 67,4 90,63 72,66 167,32 0,707 0,840 0,627 0,728 
NORTE PIONEIRO 68,1 82,41 77,26 189,42 0,719 0,809 0,648 0,722 
CENTRO OCIDENTAL 66,6 81,40 84,66 173,32 0,694 0,824 0,633 0,710 
CENTRO SUL 66,9 85,18 72,48 151,39 0,698 0,806 0,611 0,708 
FONTE: IPARDES, 2003. 
Obs. Valores em R$, pela cotação de 01/08/2000, sendo o salário mínimo igual a R$ 151,00. 
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No entanto há grandes contrastes intra-regionais na Mesorregião Sudeste Paranaense no que 
se refere à qualidade de vida, como pode ser percebido ao comparar o IDH-M dos 21 municípios da 
Mesorregião no ano 2000. Enquanto União da Vitória  apresentava um IDH-M de 0,793, destacando-
se em primeiro lugar, São João do Triunfo vinha em última posição, com apenas 0,679, ocupando Rio 
Azul a  5ª posição na região, com um índice de 0,738. Ver TABELA 19. 
 
TABELA 19 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE. 2000 
MUNICÍPIO ESPERANÇA 

DE VIDA 
(ANOS) 

ALFABETIZ. 
DE ADULTOS 

(%) 

FREQUENCIA 
ESCOLAR 

(%) 

RENDA (*) 
MUNICIPAL 
PER CAPITA 

IDH-L IDH-E IDH-R IDH-M 

 UNIÃO DA VITÓRIA 70,5 93,99 83,40 285,77 0,758 0,905 0,717 0,793 
 SÃO MATEUS DO SUL 68,8 93,75 73,81 252,00 0,731 0,871 0,696 0,766 
 MALLET 69,5 94,39 76,02 201,33 0,742 0,883 0,658 0,761 
 IRATI 66,1 93,15 76,49 213,04 0,685 0,876 0,668 0,743 
 RIO AZUL 70,1 93,43 70,01 148,01 0,751 0,856 0,607 0,738 
 TEIXEIRA SOARES 68,1 90,63 75,28 181,09 0,718 0,855 0,641 0,738 
 PAULA FREITAS 67,1 91,18 78,40 175,28 0,702 0,869 0,635 0,736 
 PAULO FRONTIN 67,1 93,54 72,66 177,66 0,702 0,866 0,637 0,735 
 PRUDENTÓPOLIS 71,6 90,00 67,15 139,94 0,776 0,824 0,598 0,733 
 PORTO VITÓRIA 66,0 91,73 76,17 187,66 0,684 0,865 0,647 0,732 
 IPIRANGA 69,9 89,50 63,56 167,32 0,748 0,809 0,627 0,728 
 IMBITUVA 67,5 92,80 62,41 187,69 0,708 0,827 0,647 0,727 
 BITURUNA 66,0 88,78 73,93 161,79 0,684 0,838 0,622 0,715 
 CRUZ MACHADO 66,9 91,69 68,06 141,64 0,698 0,838 0,600 0,712 
 REBOUÇAS 66,1 90,30 75,69 137,70 0,685 0,854 0,595 0,711 
 ANTÔNIO OLINTO 67,6 88,77 74,56 127,93 0,711 0,840 0,583 0,711 
 GENERAL CARNEIRO 67,1 86,92 64,23 177,49 0,702 0,794 0,637 0,711 
 FERNANDES PINHEIRO 69,9 86,91 63,22 137,40 0,748 0,790 0,594 0,711 
 GUAMIRANGA 67,4 90,49 69,18 115,00 0,707 0,834 0,565 0,702 
 IVAÍ 66,3 87,75 68,84 142,50 0,689 0,814 0,601 0,701 
 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 62,1 88,85 71,57 131,44 0,618 0,831 0,587 0,679 
FONTE: IPARDES, 2003. 
* Valores em R$, pela cotação de 01/08/2000, sendo o salário mínimo = R$ 151,00. 
 
 
9.5.1. Expectativa de Vida 
 

Dentre os componentes do IDH-M, o IDH-L está relacionado à longevidade, através da 
medição dos níveis de mortalidade da população. À medida que decrescem as taxas de mortalidade, 
esse indicador aumenta, sinalizando uma melhoria na expectativa de vida. A longevidade estimada no 
ano 2000 para o Brasil era de 68,1 anos e de 69,6 anos para o Paraná, colocando o Estado em boa 
posição, se comparado aos países em desenvolvimento.  

 
A longevidade mediana dos municípios da Mesorregião Sudeste Paranaense apresentava 

valor inferior ao nacional, de 67,4 anos, resultando em um IDH-L de 0,707, o 7º lugar entre as 
Mesorregiões do Paraná.  No caso de Rio Azul, cuja expectativa de vida é de 70,1 anos o IDH-L era 
de 0,751, correspondendo ao 3º lugar entre os 21 municípios da Mesorregião. Ver FIGURA 27. 
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FIGURA 27 – ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER NO PARANÁ. 2000 

 
 
9.5.2. Escolaridade 
 

O IDH-E, componente do IDH-M que mede aspectos relativos à escolaridade, leva em conta a 
alfabetização de adultos e a taxa de freqüência escolar. Enquanto cerca de 90,0% da população 
paranaense estava alfabetizada em 2000, em alguns municípios esse número era bem menor, 
principalmente naqueles situados na região central do Estado e no Vale do Ribeira.  

 
No caso de Rio Azul, o índice de alfabetização em 2000 era de 93,43%, enquanto a taxa 

mediana na Mesorregião situava-se em 90,63 %, demonstrando um bom desempenho do município 
neste quesito. Por outro lado, com relação à freqüência escolar, enquanto a mediana mesorregional 
era de 72,66%, a taxa de Rio Azul situava-se abaixo desta com 70,01%. Comparado com os demais 
integrantes da Mesorregião, o Município de Rio Azul apresentava índices regulares em termos de 
alfabetização de adultos com o 5º lugar, porém no quesito freqüência escolar situava-se na 13ª 
posição alcançando IDH-E de 0,856. Ver FIGURA 28 e FIGURA 29. 

 
Segundo dados do Censo de 2000, em Rio Azul, dentre os chefes de domicílio 37,42% não 

tinham instrução ou cursaram apenas três anos de estudo, enquanto 7,45% tinham estudado onze 
anos ou mais. Dentre a população com mais de dez anos, a taxa de analfabetismo apresentava-se 
baixa com 5,89%. 
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FIGURA 28 – ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NO PARANÁ. 2000 
 

 

 
 

 
FIGURA 29 – FREQUÊNCIA ESCOLAR NO PARANÁ. 2000 

 
 

 
 
9.5.3. Renda 
 

Segundo o IPARDES, a renda municipal per capita é o indicador do IDH-M que melhor 
identifica a precariedade do desenvolvimento humano no Paraná, onde a maioria dos municípios 
apresenta renda média mensal da população abaixo de 1,5 salários mínimos. Apesar da melhoria nos 
índices relacionados à educação e à longevidade, o IDH-R não tem apresentado o mesmo ritmo de 
elevação e tem sido responsável pelas maiores desigualdades entre os municípios do Estado. Ver 
FIGURA 30. 
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FIGURA 30 – RENDA MUNICIPAL PER CAPITA NO PARANÁ. 2000 
 

 
 
 

Em Rio Azul a renda per capita em 2000 era de R$148,01 e, considerando que o salário 
mínimo à época era de R$ 151,00, aquele valor representava uma renda mensal de 0,98 salários 
mínimos. Comparado à Mesorregião, cuja renda mediana era de R$167,32, correspondente a 1,1 
salários mínimos, o Município achava-se em situação regular. Considerando os demais municípios da 
mesorregião, Rio Azul encontrava-se em posição desfavorável em 13º lugar, com IDH-R de 0,607. 
 

No mesmo ano, 46,37% dos chefes de domicílio em Rio Azul ganhavam menos de 1 salário 
mínimo, ou não tinham renda, enquanto 1,43% ganhavam mais do que 15 salários mínimos, 
resultando em um índice de desigualdade de renda da ordem de 0,55. Cabe lembrar que quanto 
menor esse índice - que vai de 0 a 1 - maior a desigualdade existente no território analisado. 
 

Ainda com relação à composição da renda familiar, os dados do Censo de 2000 mostram que 
68,1% da população do Município percebiam até 2 salários mínimos por mês, índice bem maior que o 
do Estado para a mesma faixa de renda (47,9%), enquanto 9,8% da população se situavam na faixa 
de 2 a 3 salários mínimos, índice menor que o do Estado (13,4%). Nos demais intervalos, 
correspondentes a maiores salários, a parcela de população de Rio Azul permanecia sempre abaixo 
da média estadual. 

 
Em relação à Mesorregião, o índice de 68,1% do Município na faixa de até 2 salários mínimos 

encontrava-se acima do apresentado pela mesma (64,3%), abaixo na faixa seguinte, de 2 a 3 salários 
mínimos (9,8% contra 12,0%), passando a suplantar a Mesorregião na faixa de 3 a 5 salários mínimos 
(12,2% contra 11,0%). Nos demais intervalos, correspondentes a maiores salários, o Município voltou 
a se situar abaixo da média regional. Ver TABELA 20. 

 
TABELA 20 – RENDA FAMILIAR EM INTERVALOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. 2000 

POPULAÇÃO SEGUNDO A RENDA EM INTERVALOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS ESPAÇO 
ATÉ 1 1 A 2 2 A 3 3 A 5 5 A 10 10 A 20 + DE 20 TOTAL 
2.384.135 2.154.647 1.271.349 1.458.377 1.304.597 578.809 319.755 9.471.669PARANÁ 

25,2% 22,7% 13,4% 15,4% 13,8% 6,1% 3,4% 100,0%
125.390 101.106 42.298 38.755 28.995 10.812 4.482 351.838MESORREGIÃO 

SUDESTE PARANAENSE 35,6% 28,7% 12,0% 11,0% 8,3% 3,1% 1,3 100,0%
5.204 3.199 1.212 1.500 920 225 85 12.345RIO AZUL 
42,2% 25,9% 9,8% 12,2% 7,5% 1,8% 0,6% 100,0%

FONTE: IBGE, CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 2000. 
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10. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO ADAPTADO 
 
10.1. GÊNESE DO MUNICÍPIO 
 

A colonização do Sudeste Paranaense teve início entre os séculos XVIII e XIX, quando a 
base econômica do espaço meridional do País estava centrada na criação, transporte e venda de 
gado bovino e muar, no movimento econômico que ficou conhecido como Ciclo do Tropeirismo. 
Através de uma rede de caminhos, as tropas provenientes de Viamão, no Rio Grande do Sul, 
deslocavam-se até Sorocaba, em São Paulo, para serem vendidas na feira de gado aí existente, 
gerando um intenso comércio entre essas duas regiões que contribuiu para promover a sua 
integração e o surgimento de inúmeras vilas e cidades nos locais de parada das tropas.  

 
Apesar do Sudeste Paranaense já ter sido alvo das incursões dos bandeirantes paulistas, que 

adentraram a região por volta do século XVII, em busca de índios, metais e pedras preciosas, foi com 
o Ciclo do Tropeirismo que o território rioazulense efetivamente foi colonizado. A ocupação iniciou-se 
efetivamente em 1885, por povoadores de origem portuguesa que se instalaram na localidade 
conhecida como Sertão do Jararaca, fundando as colônias de Rio Azul dos Soares e Butiazal. Dentre 
os primeiros moradores constam Cláudio Amâncio de Oliveira, Domingos Soares de Ramos, 
Frederico Ferreira, Joaquim Correia Lopes, Joaquim Marinho e José Lourenço Cardoso, 

 
Em 1902 chegaram os trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande ao povoado, então 

denominado Jaboticabal, mesmo ano em que foi inaugurada nesse núcleo urbano a estação 
ferroviária, que recebeu o nome de Roxo Roiz. A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande teve sua 
construção iniciada em 1896, sendo o primeiro trecho aberto em 1900, entre Piraí do Sul e Rebouças. 
Em 1905, os trilhos alcançaram Porto União, em Santa Catarina, passando por Rio Azul, da onde se 
prolongaram até a divisa com o Rio Grande do Sul. Em 1909, os trilhos chegaram a Itararé, no Estado 
de São Paulo, onde entroncavam-se com a Estrada de Ferro Sorocabana, em direção à capital 
paulista. 

 
A linha, conhecida como Itararé-Uruguai, comportava o famoso Trem Internacional São 

Paulo-Montevideo, trem de passageiros que operou entre 1943 e 1954. Em 1994, o trecho entre 
Itararé e Jaguariaíva foi erradicado, e um ano depois o trecho Engenheiro Gutierrez-Porto União, 
passando por Rio Azul, também o foi. A inauguração da Estação Roxo Roiz, ao facilitar o transporte e 
as comunicações, tornou-se pólo de atração de atividades comerciais e de novos moradores em seu 
entorno, fomentando as indústrias extrativas da madeira e da erva-mate e as atividades agropastoris 
de modo geral. 

 
Em 1907, através do Decreto Estadual n°. 461, de 27/11/1907, foi criado um Distrito Policial, 

com a denominação de Cachoeira, então pertencente à Comarca de Ponta Grossa, com sede na 
estação ferroviária de Roxo Roiz. Um ano depois, chegaram à localidade colonos de nacionalidade 
polonesa e ucraniana, os quais fundaram uma colônia denominada Rio Azul. À época, o local onde se 
encontra a sede municipal era de propriedade de Elizeu Campos de Mello, que doou parte de suas 
terras para o estabelecimento da cidade. 

 
Em 1913, através da Lei Estadual n°. 1.351, Roxo Roiz foi elevado à categoria de Distrito 

Judiciário, desta vez pertencente ao Município de São João do Triunfo. Por essa época, devido a 
conflitos políticos ocorridos nos países platinos, passou a haver grande procura pela erva-mate 
paranaense, ocasionando um grande afluxo populacional à região. Este surto progressista, aliado à 
extração da madeira e às atividades agropastoris, trouxe considerável riqueza a Roxo Roiz e, 
consequentemente, o desejo de emancipação por parte de sua população. 

 
O pleito da comunidade local teve êxito em 1918, quando o então Distrito emancipou-se, 

através da Lei Estadual n°. 1.759 de 26/03/1918, sendo sua instalação em 14 de julho do mesmo 
ano, data em que se comemora seu aniversário. No entanto, ao final de 1918 uma grave epidemia de 
gripe assolou a região, vitimando mais de 200 habitantes e trazendo muita tristeza à maioria das 
famílias do então Município de Roxo Roiz. 

 
Em 18 de setembro de 1920, a denominação municipal foi alterada para Marumby, em virtude 

da troca do nome da estação ferroviária local. Anos depois, através da Lei estadual n°. 2.645 de 
14/04/1929, o Município passou a denominar-se Rio Azul, em homenagem ao curso d´água de 
mesmo nome que banha seu território, cujas águas têm coloração azulada. Como a sede municipal 
recebeu a denominação de Rio Azul, a colônia fundada em 1908 pelos imigrantes poloneses e 
ucranianos passou a chamar-se Barra do Rio Azul.  
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Em 1932, devido a problemas de ordem administrativa, foi cassada a autonomia do 
Município, através da Lei Estadual n°. 1.918/32, sendo seu território anexado ao Município de Mallet. 
Dois anos depois, através do Decreto Estadual n.º 193, de 31/01/1934, o Município de Rio Azul teve 
sua autonomia restabelecida, conservando o território anterior à cassação. Nesse mesmo ano, foi 
construída nova estação ferroviária, cujo prédio existe até hoje, funcionando como terminal rodoviário. 
Ver FIGURA 31.  

 
FIGURA 31 – ESTAÇÃO FERROVIÁRIA À ÉPOCA DA INAUGURAÇÃO 

 
FONTE: http://www.estacoesferroviarias.com.br/pr-tronco/fotos/rioazul35.jpg em 20/10/2008. 
 

Até 1937, Rio Azul contava com apenas um distrito administrativo, correspondente à sede 
municipal. No ano seguinte, incorpora o Distrito de Soares, então pertencente ao Município de São 
Mateus do Sul. Na sede do Distrito, denominada Porto Soares, havia uma balsa para travessia do Rio 
Potinga, que hoje já não opera mais. Tal distrito foi extinto em 1981, através da Lei Estadual n°. 7.518 
de 05/11/1981, voltando o Município a contar apenas com o Distrito Sede. 

 
Em meados da década de 30, a região vivia o auge do cultivo da batata, que trouxe bastante 

prosperidade ao Município, acarretando o desenvolvimento econômico, bem como de sua infra-
estrutura de transporte e comunicações. Contudo, impossibilitado de competir com a produção de 
outros pólos mais bem localizados, houve uma diminuição no ritmo do progresso de Rio Azul, fazendo 
com que sua economia atingisse um patamar estável. No final da década de 50 foi introduzida a 
cultura do fumo, acarretando um novo alento à economia do Município, que hoje é baseada na 
pecuária, na agricultura e na indústria extrativa vegetal.  
 
 
10.2. OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
10.2.1. Evolução e Estruturação do Espaço Urbano 
 

A Cidade de Rio Azul foi assentada ao longo da linha férrea, sobre a vertente direita do Rio 
Faxinal, a sudeste do mesmo. A malha viária da sede municipal é cortada por vários de seus 
afluentes, cujas margens foram ocupadas indiscriminadamente, acarretando conflitos entre a 
urbanização e a rede de drenagem natural. Apesar disso, as declividades encontradas na maior parte 
do quadro urbano são bastante favoráveis à ocupação urbana, tendo facilitado a disposição do 
arruamento e dos lotes. 

 
A presença marcante da rede hidrográfica e de elementos antrópicos, tais como a ferrovia e a 

rodovia, condiciona sobremaneira a configuração da Cidade, que assumiu um formato linear com 
orientação SW-NE. Tal situação resulta em menor economicidade da malha vária, tendo em vista as 
maiores distâncias a serem percorridas nas ligações intra-urbanas, devendo ser incentivado seu 
adensamento, na medida do possível. 
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A ocupação inicial da Cidade se deu a partir da estação ferroviária, através da implantação de 
um arruamento ortogonal, cujo principal eixo viário é representado pela Avenida Manoel Ribas e pela 
Rua 14 de Julho, ortogonal à primeira. O projeto original compreendia 22 quadras a sudeste da linha 
férrea e sete a noroeste, entre esta e o Rio Faxinal. A quadras apresentavam tamanhos e formatos 
variados, devido ao traçado sinuoso da ferrovia, tendo os lotes aproximadamente 22,0m x 50,0m, 
resultando em uma área média de 1.100,00m² por lote.  

 
Com o passar do tempo, foram sendo ocupadas as quadras adjacentes ao leito da ferrovia, a 

sudoeste e a nordeste, conferindo à Cidade um formato linear. Nesses loteamentos mais recentes, os 
terrenos têm cerca de 14,0m x 33,0m, resultando em uma área média de 462,00m². A ocupação 
também se estendeu a sudeste, ao longo da Rua 14 de Julho, com lotes variando de 15,0m a 20,0m 
de frente por 30,0m de fundo, resultando em áreas de 450,00m² a 600,00m².  

 
Em 1981, de acordo com a Lei nº. 10/81, o perímetro urbano oficial foi delimitado em 656,08 

hectares. A posterior implantação do traçado da rodovia BR-153, denominada Rodovia Deputado 
Antônio Baby no trecho entre Irati e Paula Freitas, cujo leito margeia toda a extensão oeste do quadro 
urbano, limitou a expansão urbana nessa direção. No entanto, a presença da rodovia não impediu a 
urbanização de uma área no extremo oeste da Cidade, do outro lado da mesma, em local 
denominado Vila Carneiro. 

 
Em 1992 foi implantado pela COHAPAR um conjunto habitacional denominado Vila Cristo 

Rei, no extremo leste do quadro urbano, contando com 75 lotes, cuja área média é de 220,00m². 
Tendo em vista incluir tal conjunto, foram acrescidos mais 2,46 hectares ao perímetro urbano oficial, 
através da Lei nº. 78/91, resultando em um total de 658,54 hectares. Ver MAPA 9 – EVOLUÇÃO DA 
OCUPAÇÃO URBANA. 

 
O perfil do espaço construído em Rio Azul é satisfatório, com padrão de ocupação 

majoritariamente unifamiliar. Na área central, no geral, as edificações são de bom padrão construtivo, 
em alvenaria, com no máximo dois pavimentos, enquanto na periferia há muitas casas de madeira ou 
mistas, em sua maioria térreas. Cabe notar que no Centro da Cidade muitas edificações foram 
construídas junto ao alinhamento predial, principalmente aquelas comerciais, ocupando toda a 
testada do lote, fruto de uma ocupação que remonta ao início do século passado.  

 
No entanto, devido à inexistência de legislação urbanística que determine afastamentos e 

recuos, esse padrão de ocupação tem se repetido também nos loteamentos mais recentes, o que 
prejudica a qualidade do espaço urbano. Outro ponto negativo é a ocupação indevida das faixas non 
aedificandi ao longo dos rios e córregos que cortam a área urbana, bem como de várzeas e áreas 
alagadiças, acarretando graves problemas ambientais e sanitários que necessitam ser solucionados. 
Ver FIGURA 32 e FIGURA 33. 
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FIGURA 32 – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE VALE 

 
FONTE: INTERACTO, EM 20/08/2007. 
 
 

FIGURA 33 – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA ALAGADIÇA 

 
FONTE: INTERACTO, EM 20/08/2007. 
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MAPA 9 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA  
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10.2.2. Demanda de Área para Expansão Urbana 
 

Tendo em vista que o ano de 2017 corresponde ao alcance do presente Plano, faz-se 
necessário avaliar qual a demanda do uso residencial, para se ter uma projeção da área requerida 
para abrigar o crescimento da Cidade nesse intervalo de tempo. Toma-se o uso residencial como 
parâmetro porque é ele que condiciona a expansão dos usos de comércio e serviços, bem como a 
demanda de áreas verdes, enquanto o uso industrial, quase sempre, apresenta comportamento 
aleatório em relação à população.  

 
Estudos realizados sobre a rede urbana brasileira indicam que o uso residencial, em média, 

responde por 50,0% do consumo de área nas cidades, ao passo que os demais usos, as ruas e as 
áreas verdes consomem os restantes 50,0%. Por isso, para o aumento de cada unidade de área 
residencial, deve-se prever o acréscimo de mais uma unidade de área para a cidade como um todo.  
 

Para se conhecer o consumo de área residencial no futuro, faz-se necessário estimar o 
número de pessoas por domicílio, valor este que vem caindo nos últimos anos. Havia em 1991 na 
Cidade de Rio Azul 3.206 pessoas, com uma média de 3,82 habitantes por domicílio. Em 2000 eram 
4.334 habitantes morando na área urbana, com uma média de 3,44 moradores por habitação, valor -
9,9% menor do que naquele ano.  

 
Subtraindo-se dos 6.478 habitantes estimados para 2017 a população de 4.334 pessoas 

recenseadas em 2000, obtém-se um acréscimo de 2.144 novos moradores na Cidade de Rio Azul até 
o horizonte do Plano Diretor Municipal. Levando em conta que o coeficiente de 3,44 moradores por 
domicílio permaneça inalterado, assim como o padrão atual de ocupação unifamiliar por lote, resulta a 
necessidade de 623 novos lotes para abrigar esse aumento da população no futuro. 

 
Admitindo-se que o lote em Rio Azul tenha área média de 450,00m², os 623 lotes necessários 

para abrigar o crescimento demográfico da Cidade até 2017 consumiriam uma área de 280.350,00m², 
ou de 28,0ha. Tal área deve ser multiplicada por 2, tendo em vista que para cada unidade de área 
residencial é necessária outra destinada aos demais usos não-residenciais, conforme dito 
anteriormente, resultando em uma demanda de 56,0ha para absorver esse acréscimo populacional. 

 
Para efetuar o cálculo da densidade demográfica em 2017, parte-se da população de 6.478 

prevista para esse ano, e divide-se a mesma pela área de 658,5 ha, que corresponde à superfície 
compreendida pelo perímetro urbano legal. Fazendo-se esse cálculo, resulta a densidade média bruta 
de 9,8hab/ha, a qual representa um valor baixo, quanto à intensidade na ocupação do solo, muito 
distante dos 60hab/ha, preconizados pelo CEPAM de São Paulo, para assegurar a necessária 
economicidade e funcionalidade a um assentamento do porte de Rio Azul.    

 
Para se ter uma idéia da intensidade de ocupação do território que os números acima 

traduzem, pode-se imaginar a seguinte simulação: considerando que um hectare (100,00m x 
100,00m), corresponde aproximadamente à superfície de uma quadra, e descontando-se desse 
montante 50,0% referentes ao consumo médio de área para os usos não-residenciais, obtém-se uma 
área líquida de 5.000,00m² para o uso residencial, que dividida pela área média de 450,00m² por lote 
de Rio Azul, resulta em aproximadamente 11 lotes por quadra.  

 
Multiplicando-se esse número de lotes pelo coeficiente de 3,44 habitantes por domicílio, 

conclui-se que cada hectare na Cidade seria capaz de comportar uma densidade mínima de 
37,8hab/ha, valor esse que ainda poderia ser muito maior em caso de ocupação bifamiliar ou 
multifamiliar por lote. Comparando-se essa densidade com a de 9,8hab/ha encontrada em 2000, 
pode-se afirmar que, dentro dos 658,5 ha do perímetro oficial caberiam, com folga, quase 4 cidades 
de porte igual ao de Rio Azul e com densidade demográfica média ainda abaixo da recomendada. 

 
Tal fato demonstra não ser necessário expandir o atual perímetro urbano, pelo menos, 

durante os próximos dez anos, ainda mais se for levada em conta a diferença de 328,5 ha entre o 
perímetro urbano legal, de 658,5 ha, e a área efetivamente urbanizada, de 330,0 ha, a qual poderia 
absorver com bastante folga a área de 56,0 ha, necessária para abrigar o crescimento da população 
até o ano de 2017. Para tanto, a fixação desse acréscimo populacional deve ser orientada no sentido 
de se ocupar em uma primeira etapa os vazios existentes entre as áreas atualmente urbanizadas, 
para aproveitar a infra-estrutura já instalada. Entretanto, nem todas as áreas ociosas desse perímetro 
seriam passíveis de utilização pelo uso residencial, pois nele estão incluídos usos industriais, 
institucionais e áreas verdes a serem preservadas, entre outras. 
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A afirmação do parágrafo anterior, contudo, depende da eficácia de medidas legais que 
venham a ser adotadas pelo Município para promover a utilização compulsória do estoque de lotes 
vagos na Cidade, sem o que, haveria falta de terrenos para abrigar o acréscimo de população 
previsto, podendo provocar a elevação do preço da terra e dificultando o acesso à casa própria, 
sobretudo para as populações de menor poder aquisitivo. Nesse sentido, deve-se estabelecer um 
macrozoneamento do quadro urbano, para efeito de se identificar quais as áreas a serem ocupadas 
em uma primeira etapa, através da aplicação dos instrumentos de ocupação e utilização compulsória 
previstos no Estatuto da Cidade.  
 
10.3. USO DO SOLO 
 
 No que respeita ao uso do solo no Município, de acordo com informações do ZEE – 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná – de 2001, este é predominantemente misto, 
onde se revezam agricultura, pastagem, capoeira e reflorestamento, intercaladas com áreas de 
pousio e desmatamentos. Nas porções oeste e noroeste sobressaem áreas de cobertura florestal, 
correspondentes à APA da Serra da Esperança, enquanto no extremo nordeste, onde a topografia é 
mais suave, encontram-se áreas de uso agrícola intensivo. Ver MAPA 10 – USO DO SOLO 
MUNICIPAL. 
 
 Na sede municipal, o arranjo espacial dos diversos tipos de uso do solo ocorreu de forma 
espontânea ao longo do tempo, já que nunca houve uma legislação de uso e ocupação do solo para 
disciplinar a maneira de ocupar e os usos permitidos ou proibidos em cada uma das áreas da Cidade. 
Apesar dessa ausência de normas legais, pode-se afirmar que os usos, com algumas exceções, 
encontram-se bem distribuídos no espaço. Ver MAPA 11 – USO DO SOLO URBANO. 
 
10.3.1. Uso de Comércio e Serviços 
  
 Os estabelecimentos de comércio varejista e de prestação de serviços do tipo vicinal e central 
em Rio Azul estão concentrados nas quadras compreendidas entre a Rua Doutor Campos de Mello e 
a Avenida Manoel Ribas, e em quase toda a extensão dessa última. Já os usos institucionais, tais 
como estabelecimentos escolares e esportivos encontram-se em sua maioria localizados ao longo do 
eixo formado pelas ruas Coronel Hortêncio Martins de Mello e Campolim José Ribeiro. Afora essas 
aglomerações, não são encontradas outras localizações de comércio e serviços vicinais nos bairros 
da Cidade, devido à pequena dimensão da sua malha urbana. 
 
10.3.2. Uso Industrial  
 

A maior parte dos estabelecimentos industriais está concentrada na porção norte da Cidade, 
ao longo da Avenida Manoel Ribas, sendo as principais industrias a Schreiber do Brasil Ltda, e a 
Alliance One Tabacos. Já a Madeireira Rio Claro ocupa uma grande área mais próxima do Centro da 
Cidade, entre o Estádio Municipal e o Rio Faxinal. A localização dos usos industriais em Rio Azul é 
favorável do ponto de vista ambiental, por situar-se a jusante do Rio Faxinal, que é o manancial de 
abastecimento da Cidade, e também do ponto de vista logístico, por estar próxima à saída para Irati, 
junto ao seu principal acesso viário. No então, seria importante delimitar uma área para instalação de 
um parque industrial, visando a alocação de novos estabelecimentos no futuro. Ver FIGURA 34. 
 
10.3.3. Uso Residencial 
 

O uso residencial em Rio Azul, como ocorre em qualquer cidade, compõe o pano de fundo da 
malha urbana, estando presente majoritariamente sob um padrão de ocupação unifamiliar no lote. Na 
porção centro-leste da Cidade estão as residências de melhor padrão construtivo, variando de um a 
dois pavimentos, enquanto no restante da malha urbana se encontram casas mais simples, muitas 
delas em madeira e térreas. Ver FIGURA 35.  

 
Há dois conjuntos populares de maior porte na Cidade, a Vila Cristo Rei, no extremo leste, e a 

Vila Carneiro, a sudoeste, ambos bastante distantes do Centro, o que prejudica sobremaneira seus 
moradores. Em 2006 foram aprovados mais dois loteamentos da COHAPAR, sendo o Residencial Rio 
Azul I em área de 13.710,00m2, situada à Rua Nossa Senhora da Luz, e o Residencial Rio Azul II em 
área de 17.557,00m2, situada à Avenida Manoel Ribas. Tais loteamentos se destacam positivamente 
por terem áreas pequenas e estarem perfeitamente inseridos dentro do quadro urbano, 
diferentemente dos dois primeiros. 
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FIGURA 34 – ÁREA INDUSTRIAL JUNTO À AV. MANOEL RIBAS 

 
FONTE: INTERACTO em 14/06/2007. 

 
 

FIGURA 35 – BAIRRO RESIDENCIAL PERIFERIA DE RIO AZUL 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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10.3.4. Áreas Verdes 
 
 A ausência de áreas verdes é uma das maiores carências da Cidade, principalmente, pela 
escassez de parques, bosques e praças no interior da malha urbana, que poderiam contribuir para a 
melhoria da qualidade ambiental urbana, representando, ao mesmo tempo, uma oferta de opções de 
recreação e lazer baratas para a sua população. 
 

A exceção é a Praça Tiradentes, no Centro da Cidade, e a área de lazer situada ao lado da 
Estação Ferroviária, que abriga uma pista de skate e uma área gramada. O Rio Faxinal, que tem 
vários trechos de mata ciliar intacta próximos à área urbana, apresenta grande potencial para abrigar 
áreas de preservação ambiental e de lazer, devendo ser previstas ações nesse sentido. 
 

Já com relação à arborização nos logradouros públicos, a mesma é insatisfatória, 
principalmente nas vias do Centro, onde se verifica a maior concentração de pedestres e nas quais, 
por isso, seria mais necessária a proteção contra o sol proporcionada pelas árvores. Ver MAPA 11 – 
USO DO SOLO URBANO. 
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MAPA 10 – USO DO SOLO MUNICIPAL 
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MAPA 11 – USO DO SOLO URBANO 
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10.4. SISTEMA VIÁRIO 
 
10.4.1. Modelo de Circulação Viária 
 

O Município de Rio Azul conta com uma posição bastante favorável na rede rodoviária 
regional, estando posicionado junto à rodovia federal BR-153, através da qual se tem acesso aos 
países do Mercosul, à Capital do Estado e ao Porto de Paranaguá. A BR-153 também promove a 
ligação com o Estado de Santa Catarina e o sul do Brasil, passando por União da Vitória.  

 
A malha rodoviária municipal compreende, além da rodovia federal BR-153, denominada 

Deputado Antônio Baby, as seguintes estradas municipais: 
- Rodovia Municipal Vereador Durval Martins, que liga a BR-153 às localidades de Cachoeira 

dos Paulistas e Água Quente dos Meiras; 
- Rodovia Municipal Eduardo Brantes, que interliga as comunidades de Cachoeira dos 

Paulistas a Água Quente dos Meiras; 
- Rodovia Municipal José Dusanoski, que liga a Cidade de Rio Azul às localidades de Rio 

Vinagre, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros e Taquari; 
- Rodovia Municipal Domingos Gulbinski, que interliga as comunidades de Marumbi dos Elias e 

Faxinal dos Elias e Faxinal dos Limas; 
- Rodovia Municipal José Alves de Oliveira, que liga a BR-153 às localidades de Faxinal São 

Pedro, Barra do Rio Azul e Invernada; 
- Rodovia Municipal José Vieira Soares, que liga a sede municipal às comunidades de 

Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, Invernada, Soares e Porto Soares; 
- Rodovia Municipal Marciano Ferreira de Andrade, que interliga as localidades de Rio Azul dos 

Soares, Martins, Vila Nova e Soares; 
- Rodovia Municipal Vereador João Gurski, que liga as comunidades de Marumbi dos Elias e 

Faxinal dos Elias a Pinhalzinho, e daí demanda à sede municipal; 
- Rodovia Municipal João Maciel Vieira, que interliga as localidades de Vila Nova, Braço do 

Potinga e Porto Soares; 
- Rodovia Municipal Francisco Gluszczynski, que liga a sede municipal às localidades de Rio 

Azul de Cima e Lajeado dos Mellos. Ver MAPA 12 – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL. 
 
Quanto à integração do sistema viário urbano com o sistema rodoviário regional, a rodovia 

BR-153 margeia toda a porção oeste da Cidade, estando separada da mesma pelo leito do Rio 
Faxinal e pela extensa área de mata ciliar que o acompanha, funcionando como um contorno 
rodoviário.  

 
Existem três trevos que interceptam o trecho urbano da rodovia, sendo um em sua porção 

mediana, na Rua Antônio Ribeiro, cujo prolongamento dá acesso à comunidade de Marumbi dos 
Elias e à região noroeste do Município. Os outros dois trevos situam-se em ambas as extremidades 
da Avenida Manoel Ribas, dando acesso respectivamente às estradas rurais que demandam às 
comunidades de Cachoeira dos Paulistas, em sentido norte, e Pinhalzinho, em sentido sul. 

 
Com respeito à configuração do sistema viário de Rio Azul, este seguiu o modelo em retícula, 

com orientação SW-NE, tendo como principais eixos viários a Avenida Manoel Ribas e a Rua 14 de 
Julho, perpendicular à primeira. O arruamento, porém, não apresenta uniformidade no tamanho das 
quadras, que variam entre quadradas, retangulares e trapezoidais, em grande parte devido ao 
traçado sinuoso da ferrovia, que intercepta a malha viária em toda a sua extensão. Em 1998, 
decorridos três anos da desativação da linha férrea, a Prefeitura Municipal adquiriu as áreas de 
propriedade da RFFSA inscritas em seu território, resultando na abertura de uma via marginal.   

 
Outra deficiência notada é a falta de continuidade de algumas vias, o que prejudica a fluidez 

do tráfego intra-urbano. No entanto, a maioria das vias urbanas apresenta largura razoável, da ordem 
de 15,0m, sendo 2,0m de calçada de cada lado e 11,0m de pista de rolamento. Já nos loteamentos 
populares, como a Vila Cristo Rei e a Vila Carneiro, as ruas têm cerca de 12,0m de largura, sendo 
3,0m de calçada de cada lado e 6,0m de pista de rolamento. 
 

Do ponto de vista dos fluxos locais de trânsito, constituem vias de tráfego intenso a Avenida 
Manoel Ribas, seguida das ruas 14 de Julho, Doutor Campos Mello, José Pissaia, Barão do Rio 
Branco e Paulo Burko, esta ultima que demanda à Vila Cristo Rei. Cabe destacar que embora o 
arruamento em retícula, como o existente em Rio Azul, envolva um alto potencial de conflitos de 
tráfego nos cruzamentos, é baixo o índice de acidentes de trânsito na Cidade. Ver MAPA 13 – 
HIERARQUIA VIÁRIA URBANA. 
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MAPA 12 – HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL 
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MAPA 13 – HIERARQUIA VIÁRIA URBANA 
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10.5. INFRA-ESTRUTURA URBANA 
 
10.5.1. Sistema de Abastecimento de Água 
 
 A água para abastecimento da população da Cidade de Rio Azul é captada, tratada e 
distribuída pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. O sistema de abastecimento de 
água conta com captação superficial no Rio Faxinal, adjacente à Estação de Tratamento de Água – 
ETA, com vazão nominal de 13,5 litros por segundo. O sistema é aduzido por dois conjuntos de 
motobombas, sendo um reserva, os quais se localizam dentro das instalações da ETA, conduzindo a 
água bruta para os tanques de tratamento através de tubulação metálica com diâmetro de 150 
milímetros. O sistema de tratamento consiste em dois floco-decantadores, quatro filtros e uma câmara 
de contato de cloro, responsáveis pela remoção da matéria dissolvida e em suspensão presente na 
água bruta, bem como a desinfecção de microorganismos. Ver FIGURA 36 e FIGURA 37. 

 
A distribuição é feita por três Estações Elevatórias de Água Tratada – EET. A EET-01, 

composta por um conjunto de motobombas em operação e um reserva, encontra-se dentro da 
Estação de Tratamento de Água, abastecendo a maior parte da Cidade. Já a EET-02 está instalada 
junto à rede de abastecimento, sendo composta por um conjunto de motobombas em operação, que 
abastece as áreas mais altas do quadro urbano. Uma terceira Estação Elevatória de Água Tratada, a 
EET-04, encontra-se junto aos reservatórios, com a função de transferir volumes de água do 
reservatório apoiado para o elevado. A reservação, responsável pelo atendimento das máximas 
demandas horárias, é composta por um reservatório apoiado de 200 m3 e um reservatório elevado de 
100 m3. A rede de distribuição é composta por materiais diversos, com predominância do PVC, e em 
diâmetros que variam de 20 a 150 milímetros.  
 
 Tendo em vista o esgotamento eminente do manancial superficial, e a pequena vazão dos 
poços artesianos perfurados recentemente na Cidade, a SANEPAR está estudando a captação 
superficial junto ao Rio Cachoeira. Tal projeto inclui a construção de uma Estação Elevatória de Água 
Bruta e da Adutora responsável por levar a água captada até a ETA. Também está prevista a 
ampliação da ETA, estando ambas as obras previstas ainda para 2009. Ver MAPA 14 – REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 
 

Quanto ao número de ligações de água na Cidade de Rio Azul, em dezembro de 2004 havia 
um total de 1.449 consumidores, sendo 1.291 (89,1%) residenciais; 84 (5,8%) comerciais e 
prestadores de serviço; 22 (1,5%) industriais; 35 (2,4%) do poder público; e 17 (1,2%) de utilidade 
pública. Dentre as ligações residenciais naquele ano, 152 (11,8%) tinham o benefício da chamada 
“tarifa social”. De 2004 para 2006 houve um aumento de 5,6% no total de ligações, sendo o maior 
aumento na categoria comercial, da ordem de 23,8%, enquanto as ligações do poder público 
cresceram 8,6% e as residenciais 4,8%. As ligações industriais, por outro lado, diminuíram -18,2%, 
revelando uma retração no setor. No mesmo período, aumentou em 73,7% o número de residências 
beneficiadas com a “tarifa social”, que chegou a 264 domicílios.  

 
Em dezembro de 2008, o total de ligações subiu para 1.627, número 6,3% maior do que no 

ano de 2006. Novamente o maior aumento ocorreu nas ligações comerciais, de 26,0%, seguido das 
ligações residenciais (5,2%) e do poder público (2,6%). Da mesma forma que no período anterior, as 
ligações industriais também apresentaram retração, da ordem de -5,6%. Do total de ligações em 
2008, 1.423 (87,5%) eram residenciais; 131 (8,1%) comerciais e de prestadores de serviço; 17 (1,0%) 
industriais; 39 (2,4%) do poder público; e 17 (1,0%) de utilidade pública. Dentre as ligações 
residenciais naquele ano, 227 (16,0%) eram beneficiadas com a “tarifa social”, número -0,1% menor 
de domicílios do que aqueles beneficiados em 2006. Ver TABELA 21. 
 

TABELA 21 – LIGAÇÕES DE ÁGUA NA CIDADE DE RIO AZUL. 2004/2006/2008 
LIGAÇÕES 2004 2006 ∆ % 2004-2006 2008 ∆ % 2006-2008 
RESIDENCIAIS 1.291 1.353 4,8 1.423 5,2 
COMERCIAIS 84 104 23,8 131 26,0 
INDUSTRIAIS 22 18 -18,2 17 -5,6 
PODER PÚBLICO 35 38 8,6 39 2,6 
UTILIDADE PÚBLICA 17 17 0,0 17 0,0 
TOTAL 1.449 1.530 5,6 1.627 6,3 
FONTE: SANEPAR. 

 
 No interior, cada comunidade tem seu sistema autônomo de abastecimento de água, sendo 
que recentemente foram celebrados contratos com a FUNASA para implantar os sistemas de 
abastecimento nas comunidades de Porto Soares, Pinhalzinho e Marumbi dos Ribeiros. 
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FIGURA 36 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
FIGURA 37 – CAPTAÇÃO DE ÁGUA JUNTO AO RIO FAXINAL  

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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MAPA 14 – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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10.5.2. Sistema de Coleta e Depuração de Esgotos 
  

O sistema de coleta e tratamento de esgotos na Cidade de Rio Azul é operado pela 
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e abrage quase toda a área urbana do 
Município, atendendo cerca de 96% das economias urbanas existentes. O sistema é composto por 
uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEE, 
pelo Interceptor de Esgoto e Rede Coletora – RCE. Ver MAPA 15 – REDE DE COLETA DE 
ESGOTOS. 
 

A ETE tem capacidade para tratar uma vazão nominal de 10 litros por segundo, sendo 
constituída de dois Desarenadores, dois Reatores Anaeróbios – RALF, um Filtro Anaeróbio Biológico 
– FAN – e um Leito de Secagem de Lodo, sendo o efluente tratado lançado no Rio Faxinal. O sistema 
conta com apoio de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEE, sendo que uma delas recebe 
as contribuições da sub-bacia que compreende a entrada da Cidade e recalca as mesmas para o 
Interceptor Faxinal. A segunda EEE localiza-se na entrada da ETE, recebendo as contribuições do 
restante do quadro urbano e recalcando-as diretamente para o tratamento. A rede coletora de Rio 
Azul É constituída por tubos em PVC e manilha de barro com diâmetros variando de 150 a 300 
milímetros. 

 
A localização da ETE é bastante inapropriada, estando muito próxima da área central da 

Cidade, o que acarreta muitos transtornos aos moradores, principalmente nos dias quentes, em que o 
odor exalado é bastante incômodo. O ideal é que a ETE fosse remanejada para a outra margem da 
rodovia BR-153, fora do quadro urbano e o mais distante possível das áreas residenciais. 
 

Quanto ao número de ligações de esgoto na Cidade de Rio Azul, em dezembro de 2004 havia 
um total de 1.193 consumidores, correspondente a 82,3% das ligações de água no mesmo mês. 
Desse total, 1.073 (89,9%) eram residenciais; 77 (6,5%) comerciais e de prestadores de serviço; 7 
(0,6%) industriais; 25 (2,1%) do poder público; e 11 (0,9%) de utilidade pública. Dentre as ligações 
residenciais naquele ano, 122 (11,4%) tinham o benefício da chamada “tarifa social”. 
 

De 2004 para 2006 houve um aumento de 7,8% no total de ligações, sendo o maior aumento 
nas categorias comercial e do poder público, respectivamente de 20,8% e 20,0%, seguidas pelas 
ligações de utilidade pública (18,2%) e residenciais (6,7%). Já as ligações industriais apresentaram 
queda da ordem de -28,6%, semelhante à diminuição no número de ligações de água ocorrida no 
mesmo período. Entre 2004 e 2006 o número de residências beneficiadas com a “tarifa social” 
aumentou 73,8%, chegando a 212 domicílios. 

 
Em dezembro de 2008, o total de ligações subiu para 1.393, número 8,3% maior do que no 

ano de 2006. Novamente o maior aumento ocorreu nas ligações comerciais, de 31,2%, seguido das 
ligações residenciais (6,9%), enquanto as ligações do poder público e de utilidade pública 
permaneceram iguais. Do mesmo modo que no período anterior, as ligações industriais apresentaram 
retração, da ordem de -20,0%. Do total de ligações em 2008, 1.224 (87,9%) eram residenciais; 122 
(8,8%) comerciais e de prestadores de serviço; 4 (0,3%) industriais; 30 (2,1%) do poder público; e 13 
(0,9%) de utilidade pública. Dentre as ligações residenciais naquele ano, 189 (15,4%) eram 
beneficiadas com a “tarifa social”, número -10,8% menor de domicílios do que aqueles beneficiados 
em 2006. Ver TABELA 22. 
 

TABELA 22 – LIGAÇÕES DE ESGOTO NA CIDADE DE RIO AZUL. 2004/2006/2008 
LIGAÇÕES 2004 2006 ∆ % 2004-2006 2008 ∆ % 2006-2008 
RESIDENCIAIS 1.073 1.145 6,7 1.224 6,9 
COMERCIAIS 77 93 20,8 122 31,2 
INDUSTRIAIS 7 5 -28,6 4 -20,0 
PODER PÚBLICO 25 30 20,0 30 0,0 
UTILIDADE PÚBLICA 11 13 18,2 13 0,0 
TOTAL 1.193 1.286 7,8 1.393 8,3 
FONTE: SANEPAR. 
 
 No interior, os moradores se utilizam principalmente das chamadas “fossas negras”, havendo 
ainda aqueles que depositam os dejetos diretamente nos rios e valas. Deve, na medida do possível, 
ser incentivada a construção de fossas sépticas nas residências do interior, visando preservar a 
qualidade dos mananciais superficiais. 



 106 

MAPA 15 – REDE DE COLETA DE ESGOTOS 
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10.5.3. Pavimentação Viária e Sistema de Drenagem Pluvial 
 

Com respeito à pavimentação da malha rodoviária municipal, além da rodovia federal BR-153, 
denominada Deputado Antônio Baby, são pavimentadas as seguintes estradas municipais: 

- Rodovia Municipal José Dusanoski, que liga a Cidade de Rio Azul às localidades de Rio 
Vinagre, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros e Taquari, com 8 km de asfalto a partir da 
sede municipal; 

- Rodovia Municipal José Vieira Soares, que liga a sede municipal às comunidades de 
Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, Invernada, Soares e Porto Soares, com 6 km de 
calçamento a partir da Cidade. 

- Rodovia Municipal Vereador Durval Martins, que liga a BR-153 às localidades de Cachoeira 
dos Paulistas e Água Quente dos Meiras, com 4 km de calçamento com pedra irregular; 

 
Na Cidade de Rio Azul, a pavimentação viária deixa bastante a desejar, compreendendo 

12,8km dentre os 28,4 km de vias urbanas, o que significa apenas 45,0% do total. A maior parte das 
vias pavimentadas é calçada com pedra irregular, enquanto outras de maior tráfego são asfaltadas, a 
exemplo da Avenida Manoel Ribas. As vias pavimentadas se concentram na parte central da Cidade, 
enquanto as não pavimentadas predominam nos bairros mais afastados, sendo revestidas com 
cascalho ou não. Ver FIGURA 38, FIGURA 39 e FIGURA 40. 

 
Quanto à rede de drenagem, a Cidade está totalmente contida na bacia do Rio Faxinal, 

contando-se vários pequenos afluentes no quadro urbano, dentre os quais os arroios Monjolo e do 
Curtume. A maior parte das vias pavimentadas tem rede de drenagem pluvial, mas em muitas delas o 
escoamento é superficial. Além disso, não existe projeto ou croqui da rede existente e de seus 
emissários, o que dificulta a manutenção e a execução de ampliações futuras.  

 
Segundo técnicos da Prefeitura, há pontos de inundação isolados junto ao Rio Faxinal, porém 

não existem casos de erosão no quadro urbano. Tal fato, porém, não dispensa e necessidade de 
realização de obras de drenagem e canalização a médio prazo. Ver MAPA 16 – PAVIMENTAÇÃO 
VIÁRIA. 
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FIGURA 38 – PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
FIGURA 39 – AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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FIGURA 40 – AUSÊNCIA DE REDE DE DRENAGEM EM VIA CASCALHADA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 
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MAPA 16 – PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA  
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10.5.4. Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública  
 
 O sistema de fornecimento de energia elétrica no Município de Rio Azul é feito pela 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL, através de uma subestação de rebaixamento 
localizada ao norte da malha urbana, junto ao trevo principal de acesso à Cidade.  
 

De acordo com essa concessionária, havia no ano de 2002 em Rio Azul um total de 3.174 
ligações no Município, das quais 1.193 residenciais, 146 comerciais, 42 industriais, 1.706 rurais, 76 
do Poder Público e 11 relacionadas a outras atividades, inclusive iluminação pública. Em 2006, havia 
1.420 ligações residenciais, 173 comerciais, 46 industriais e 1.803 rurais, permanecendo o número de 
76 do setor público e 11 de outras atividades, num total de 3.529 ligações, revelando um crescimento 
de 11,2% em relação a 2002. O maior aumento refere-se às ligações residenciais e comerciais, 
respectivamente 19,0% e 18,5% maiores no período 2002-2006, enquanto o número de ligações 
industriais subiu 9,5% e o de ligações rurais 5,7%. 

 
Quanto ao consumo, o total em 2002 foi de 10.837 Mwh, sendo 1.602 Mwh no uso 

residencial, 793 Mwh no setor comercial, 4.813 Mwh no industrial, 2.562 Mwh no rural, 207 Mwh no 
Poder Público e 860 Mwh em outras atividades. Já em 2006, contabilizou-se um total de 16.819 Mwh, 
consumo esse 55,2% maior do que em 2002. Desse total, 1.952 Mwh referem-se ao uso residencial, 
878 Mwh ao setor comercial, 7.069 Mwh ao industrial, 5.678 Mwh ao rural, 306 Mwh ao Poder Público 
e 936 Mwh a outras atividades. O maior aumento ocorreu no setor rural, da ordem de 121,6%, 
seguido pelo consumo no setor público, de 47,8% e no setor industrial, de 46,9%. O consumo 
residencial aumentou 21,8%, enquanto o comercial 10,7% e o de outras atividades 8,8%. Ver 
TABELA 23.  

 
TABELA 23 – LIGAÇÕES E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RIO AZUL. 2002/2004/2006 

2002 2004 2006 CATEGORIA 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 
LIGAÇÕES CONSUMO 

(MWH) 

∆ % 
LIGAÇÕES 
2002/2006 

∆ % 
CONSUMO 
2002/2006 

RESIDENCIAIS 1.193 1.602 1.298 1.746 1.420 1.952 19,0 21,8 

COMERCIAIS 146 793 176 870 173 878 18,5 10,7 

INDUSTRIAIS 42 4.813 39 6.368 46 7.069 9,5 46,9 

RURAIS 1.706 2.562 1.797 4.768 1.803 5.678 5,7 121,6 

PODER PÚBL. 76 207 75 257 76 306 0,0 47,8 

OUTROS 11 860 10 857 11 936 0,0 8,8 

TOTAL 3.174 10.837 3.395 14.866 3.529 16.819 11,2 55,2 
FONTE: COPEL. 

 
 Com respeito à iluminação pública, nem todo o quadro urbano da Cidade é atendido, 
restando cerca de 6% de vias urbanas sem iluminação. Na Avenida Manoel Ribas e demais vias da 
região central da Cidade, utilizam-se lâmpadas de vapor de sódio com 250W, enquanto nas vias 
adjacentes são utilizadas lâmpadas de vapor de sódio com 150W. ou 70W. Algumas vias ainda 
utilizam lâmpadas de vapor de mercúrio, de 80Wou 125W, como é o caso da Vila Cristo Rei. Ver 
MAPA 17 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 

Do mesmo modo que ocorre quanto à coleta de esgoto e à drenagem pluvial, a Lei nº. 
9.785/99 também exige a implantação de rede de distribuição de energia elétrica nos novos 
parcelamentos, o que deverá contribuir para que o nível de qualidade urbana encontrado nas áreas 
mais centrais da Cidade também seja estendido às áreas que vierem a ser loteadas no futuro. 

 
10.5.5. Comunicações 
 

O Município de Rio Azul é relativamente bem servido no aspecto de telecomunicações, 
contando com serviços de telefonia fixa, operada pela empresa Brasil Telecom, e de telefonia móvel, 
explorada pelas empresas Brasil Telecom, Claro, Tim e Vivo, embora o sinal seja bastante falho na 
área rural.  

 
A Cidade possui apenas uma agência dos Correios, a qual presta o serviço de Banco Postal, 

mediante convênio com o Banco Bradesco, e uma empresa de radiodifusão. O jornal Hoje Centro Sul, 
de Irati, é o meio impresso de divulgação de notícias em Rio Azul, que também recebe periódicos de 
âmbito estadual e nacional. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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MAPA 17 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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10.6. SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
10.6.1. Transportes Coletivos 
 
 O Município encontra-se razoavelmente bem servido quanto às ligações de transporte 
coletivo intermunicipal, sendo atendido pelas empresas Princesa dos Campos e J. Araújo. Esta última 
opera a linha Rio Azul-Curitiba, contando com apenas um horário diário. Já a companhia Princesa 
dos Campos conta com as seguintes linhas: 

- Rio Azul-União da Vitória, sendo 3 horários de 2ª a sábado, e 2 aos domingos;  
- Rio Azul-Irati, sendo 4 horários de 2ª a sábado, e 3 aos domingos; 
- Rio Azul-Ponta Grossa, passando por Irati e Teixeira Soares, sendo 2 horários de 2ª a 

sábado, e 3 aos domingos.  
 

O terminal rodoviário situa-se na região central da Cidade, na edificação que abrigava a 
antiga ferroviária, sendo bastante acessível aos seus usuários e aos ônibus que a ele chegam 
provenientes da rodovia BR-153 ou que para esta se dirigem partindo do terminal. Este está bem 
dimensionado ao movimento atual de chegada e partida de ônibus, bem como para atender os 
passageiros que embarcam e desembarcam diariamente na Cidade. Ver FIGURA 41 e MAPA 18 – 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
FIGURA 41 – TERMINAL RODOVIÁRIO 

 
FONTE: INTERACTO em 11/09/2008. 

 
 
10.6.2. Coleta e Deposição de Resíduos Sólidos 
 
 O serviço de coleta de lixo em Rio Azul é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que 
responde também pela varrição de ruas, poda de árvores e coleta de resíduos vegetais e de 
construções. De acordo com informações da MINEROPAR, a deposição dos resíduos sólidos era 
feita em um lixão situado dentro do perímetro urbano, a aproximadamente 200 metros do acesso 
principal da cidade e bastante próximo de moradias. Ver FIGURA 42 e MAPA 18 – EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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FIGURA 42 – ANTIGO LIXÃO 

 
FONTE: MINEROPAR. 

 
A Prefeitura delimitou então uma nova área, destinada à implantação de um aterro sanitário, 

na localidade de Palmeirinha, distante cerca de 4 km da sede municipal. A obra, executada em 
regime de urgência, compreende duas valas de aproximadamente 20 metros de extensão, 5 metros 
de largura e 4 metros de profundidade, distantes entre si em torno de 5 metros, as quais servem à 
deposição do lixo. Segundo relatório da MINEROPAR, as valas deveriam receber um filtro de rocha 
dura e adequadamente graduada, para percolação e filtragem do chorume, que seria recolhido em 
um tanque de tratamento. 

 
Entretanto, a rocha utilizada como filtro não apresenta as características necessárias, uma 

vez que se desintegra, formando uma espécie de lama que impermeabiliza os drenos. Com isso, o 
chorume não é adequadamente recolhido para o tanque de tratamento, infiltrando-se no solo e 
contaminando o lençol freático. Tendo em vista essa deficiência, até o momento o IAP não liberou o 
uso do aterro, o que acarreta graves conseqüências para o meio ambiente. Ver FIGURA 43. 

   
FIGURA 43 – VALA DO ATERRO SANITÁRIO DE PALMEIRINHA 

 
FONTE: MINEROPAR. 
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Outro fato negativo é que não existe programa de reciclagem em funcionamento em Rio Azul, 
sendo os materiais potencialmente recicláveis lançados no lixão juntamente com o lixo comum. Em 
seu relatório, a MINEROPAR recomendou que o Município iniciasse um programa de reciclagem de 
materiais, racionalizando o aproveitamento dos resíduos sólidos, tanto domésticos quanto industriais, 
de forma a melhorar a qualidade de vida da comunidade. 
 
10.6.3. Cemitério 

 
O serviço funerário em Rio Azul é de responsabilidade do Município, através de um cemitério 

existente na sede municipal. O cemitério está localizado na porção sudeste do quadro urbano, 
contendo uma área de aproximadamente 11.400,00m2. Ver FIGURA 44 e MAPA 18 – 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
FIGURA 44 – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO AZUL 

 
FONTE: INTERACTO em 20/08/2007. 
 
10.6.4. Educação 
 

O sistema de ensino em Rio Azul contempla desde a pré-escola até o ensino médio. Segundo 
dados da SEED, há 33 estabelecimentos dedicados à educação infantil e ao ensino fundamental e 
médio no Município, dos quais oito na sede municipal e 25 nas diversas comunidades do interior. 
Destas, apenas uma, de educação especial, é particular, sendo todas as demais públicas. Dentre os 
estabelecimentos localizados na Cidade constam duas escolas estaduais, sendo uma de ensino 
fundamental e médio, e outra apenas de ensino fundamental, e uma escola municipal de ensino 
fundamental. Há ainda quatro centros municipais de educação infantil, sendo duas no Centro, uma na 
Vila Diva e outra na Vila Cristo Rei, e uma escola especializada em educação especial, particular. Ver 
MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
No interior, a comunidade de Invernada conta com uma escola estadual de ensino 

fundamental e médio e com uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental. Já na 
localidade de Marumbi dos Elias há uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental. 
Afora essas, há 22 escolas rurais municipais, multisseriadas, localizadas nas comunidades de Água 
Quente dos Domingues, Água Quente dos Meiras, Água Quente dos Rosas, Barra da Cachoeira, 
Braço do Potinga, Butiazal, Cachoeira dos Paulistas, Cortiça, Faxinal dos Bugres, Faxinal dos 
Mouras, Faxinal dos Paulas, Faxinal de São Pedro, Marumbi dos Ribeiros, Porto Soares, Pinhalzinho, 
Rio Azul de Cima, Rio Azul dos Soares, Salto Braço do Potinga, Serra Azul, Taquari (duas escolas) e 
Vila Nova. Ver TABELA 24.  
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TABELA 24 – ESCOLAS POR LOCALIDADE EM RIO AZUL 
LOCAL ESCOLA CLASSES TURMAS 

AGUA QUENTE DOS DOMINGUES E R M NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO FUND 1 

AGUA QUENTE DOS MEIRAS E R M MODESTO ALVES FUND 1 

AGUA QUENTE DOS ROSAS E R M DUQUE DE CAXIAS FUND 1  

BARRA DA CACHOEIRA E R M SANTO ANTONIO FUND 1  

BRACO DO POTINGA E R M JOAO PESSOA FUND 1  

BUTIAZAL E R M SAO FRANCISCO DE ASSIS FUND 1  

CACHOEIRA DOS PAULISTAS E R M SAO JOAO I FUND 1  

COL EST DR. AFONSO A. DE CAMARGO FUND E MÉDIO 25 

CMEI DEP. ANIBAL KHURY EDUC INF 4 

ESC EST DR CHAFIC CURY FUND 24 

CMEI PEQUENO POLEGAR II EDUC INF 2 

ESC TIA EMILIA PASZKO EDUC ESPECIAL 10 

ESC MUN PROFª VANDA HESSEL FUND 35 

CMEI CRISTO REI EDUC INF 1  

CENTRO 

CMEI CRIANCA FELIZ EDUC INF 1  

CORTICA E R M SAGRADO CORACAO DE JESUS FUND  1  

FAXINAL DE SAO PEDRO E R M JOSE BONIFACIO FUND 5  

FAXINAL DOS BUGRES E R M CARAMURU FUND 1  

FAXINAL DOS MOURAS E R M SANTA LUCIA FUND 1  

FAXINAL DOS PAULAS E R M SANTA ANA FUND 1  

ESC MUN PROFª ANAHIR O.LIMA EDUC INF E FUND 6  
INVERNADA 

COL EST NOSSA SENHORA APARECIDA FUND E MÉDIO 11  

MARUMBI DOS ELIAS ESC MUN URQUIZ CORDEIRO EDUC INF E FUND 6  

MARUMBI DOS RIBEIROS E R M MARECHAL FLORIANO PEIXOTO  FUND 1  

PINHALZINHO E R M SANTA TEREZINHA FUND 1  

PORTO SOARES E R M JOAQUIM VIEIRA FUND 1  

RIO AZUL DE CIMA E R M DR GETULIO VARGAS EDUC INF E FUND 6  

RIO AZUL DOS SOARES E R M SAO SEBASTIAO FUND 1  

SALTO BRACO DO POTINGA E R M RUI BARBOSA FUND 1  

SERRA AZUL E R M SANTA MARIA FUND 1  

E R M ANTONIO JOSE RIBEIRO FUND 1  
TAQUARI 

E R M LATINO SANTINI FUND 1  

VILA NOVA E R M FRANCISCO SOARES FUND 1  

FONTE: SEED 

 
Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, nos últimos dez anos já foram 

fechados dez estabelecimentos da área rural que funcionavam em regime multisseriado, apesar da 
relutância das comunidades, que têm rejeição à idéia de perder a escola local. No entanto, a 
nuclearização do ensino municipal é inevitável, tendo em vista os prejuízos à qualidade de ensino 
ocasionados pelo regime multisseriado. 

 
Quanto ao número de matrículas, dados do INEP informam que havia em 2004 um total de 

3.187 alunos matriculados, dos quais 43,1% no ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 30,9% no de 5ª 
a 8ª série. Havia ainda 16,4% matriculados no ensino médio, 7,2% no pré-escolar e 2,0% em creches. 
Por fim, 0,4% das matrículas referiam-se à educação de jovens e adultos, visando concluir o ensino 
fundamental. 

 
A mesma fonte indica que em 2008 o total de matrículas foi de 3.201 alunos, dos quais 41,8% 

no ensino fundamental de 1ª a 4ª série e 35,2% no de 5ª a 8ª série. Havia ainda 16,2% matriculados 
no ensino médio, 4,8% na pré-escola e 1,6% em creches. Por fim, 0,4% das matrículas referiam-se à 
educação de jovens e adultos, visando concluir o ensino fundamental. 

 
Tais dados demonstram que o aumento no número de matrículas em um período de 4 anos 

foi de apenas 0,4%, tendo havido queda em praticamente todas as modalidades de ensino, à 
exceção do ensino de 5ª a 8ª série, em que houve aumento de 14,4%. A maior diminuição se deu nas 
matrículas do ensino pré-escolar, com queda de -33,5%, e nas creches, de -14,5%, o que é 
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compatível com a diminuição nas taxas de crescimento demográfico. Igualmente diminuiu o número 
de matrículas no EJA, de -14,3%, no ensino fundamental de 1ª a 4ª série, de -2,8%, e no ensino 
médio, de -2,8%. Ver TABELA 25. 

 
TABELA 25 – MATRÍCULAS POR SÉRIE EM RIO AZUL. 2004/2008 

2004 2008 CLASSE 
ALUNOS % ALUNOS % 

∆ % 
2004/2008 

CRECHE 62 2,0 53 1,6 -14,5 
PRÉ-ESCOLA 230 7,2 153 4,8 -33,5 
FUND 1ª A 4ª SÉRIE 1.375 43,1 1.337 41,8 -2,8 
FUND 5ª A 8ª SÉRIE 984 30,9 1.126 35,2 14,4 
MÉDIO 522 16,4 520 16,2 -0,4 
EJA FUND 14 0,4 12 0,4 -14,3 
TOTAL 3.187 100,0 3.201 100,0 0,4 
FONTE: INEP 

 
O transporte escolar está a cargo de frota própria do Município, que compreende 7 ônibus e 4 

microônibus, além de outros três veículos terceirizados. Tais veículos são responsáveis por 14 linhas 
de transporte escolar, que trazem os alunos do interior para a sede municipal, ou que circulam dentro 
da Cidade, a saber: 

- Rio Azul – Butiazal; 
- Rio Azul – Água Quente dos Meiras – Água Quente de Cima – Lajeado dos Mellos – Rio Azul 

de Cima; 
- Rio Azul – Água Quente dos Rosas – Cachoeira dos Paulistas – Água Quente dos Meiras –

Cachoeira dos Paulistas; 
- Rio Azul – Faxinal dos Paulas – Faxinal de São Pedro – Barra do Rio Azul; 
- Rio Azul – Lajeado dos Mellos – Rio Azul de Cima – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias; 
- Rio Azul – Vera Cruz – Cerro Azul – Beira Linha – Pozinho – Marumbi dos Ribeiros – Areia 

Branca; 
- Rio Azul – Pinhalzinho – Beira Linha – Palmeirinha – Faxinal de São Pedro – Faxinal dos 

Paulas – Butiazal; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Faxinal dos Mouras – Taquari – Areia Branca – 

Pozinho; 
- Rio Azul – Palmeirinha – Rio Azul dos Soares – Invernada – Cortiça – Barra do Rio Azul; 
- Rio Azul – Porto Soares – Vila Nova – Rio Azul dos Soares – Salto do Braço do Potinga – 

Braço do Potinga – Invernada; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Pozinho – Faxinal dos Limas – Faxinal dos 

Elias; 
- Rio Azul – Rio Vinagre – Marumbi dos Elias – Pozinho – Areia Branca – Marumbi dos 

Ribeiros; 
- Rio Azul – Salto do Braço do Potinga – Porto Soares – Invernada – Rio Azul dos Soares – 

Palmeirinha – Marumbi dos Ribeiros – Taquari – Faxinal dos Mouras; 
- Rio Azul – Vila boa Vista do Erexim – Vila Mirotto – Vila Abib – Vila Maria – Vila Cristo Rei – 

Vila Santa Terezinha – Vila Carneiro – Beira Linha. 
  
O Município está empreendendo esforços para finalizar seu Plano Municipal de Educação, 

após o qual será revisto o plano de cargos e salários dos professores. O regime de ensino de 9 anos 
ainda não entrou em vigor porque o número de alunos na faixa etária de 6 anos, que deveria 
ingressar no 1º ano do novo regime, é muito pequeno. 

 
O Município conta com duas bibliotecas, das quais uma foi inaugurada recentemente por 

parte do governo Estadual, denominada “Biblioteca Cidadã”, além das bibliotecas das escolas, para 
uso exclusivo dos alunos.  

 
 

10.6.5. Saúde e Assistência Social 
 

O Município pertence à 4ª Regional de Saúde do Estado, com sede em Irati. A assistência à 
saúde em Rio Azul é prestada por dez postos de saúde municipais, sendo um Posto de Saúde 
Central e nove mini-postos na área rural, nas localidades de Água Quente dos Meiras, Barra da 
Cachoeira, Faxinal de São Pedro, Invernada, Marumbi dos Elias, Marumbi dos Ribeiros, Porto 
Soares, Rio Azul dos Soares, Taquari. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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O Posto de Saúde Central presta atendimento ambulatorial, além de atendimento 
odontológico, contando com três dentistas, e de fisioterapia, com um fisioterapeuta. O PSC funciona 
junto ao Centro de Saúde da Mulher e da Criança, o qual conta com um médico ginecologista em 
regime de 20 horas semanais. Ver FIGURA 45. 

 
FIGURA 45 – CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
O atendimento hospitalar em Rio Azul é prestado por um estabelecimento particular 

filantrópico, o Hospital São Francisco de Assis, que atende pelo SUS. Este estabelecimento, de 
pequeno porte, presta, além de internamento, serviços de radiografia e ecografia, contando com três 
médicos, dos quais um clínico geral, um urologista e um ginecologista. O Município não conta com 
laboratório de análises clínicas próprio, mantendo convênio com dois estabelecimentos particulares 
da Cidade, os quais têm convênio com o SUS.  

 
Serviços especializados ou de maior complexidade são encaminhados para o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da AMCESPAR – Associação dos Municípios da Região Centro Sul do 
Paraná – em Irati, ou para hospitais em Curitiba ou Ponta Grossa, sendo essa última Cidade destino 
nos casos de cardiologia ou ortopedia.  

 
O CIS/AMCESPAR abrange os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, 

Inácio Martins, Irati, Mallet, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. Foi institucionalizado em 1994, 
visando assegurar à população dos municípios consorciados a prestação de serviços médicos nas 
seguintes especialidades: cardiologia, oftalmologia, ortopedia, neurocirurgia, endocrinologia, urologia, 
cirurgia geral, cirurgia vascular, psiquiatria, cirurgia torácica, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, 
pediatria e psicologia. Além disso, presta atendimento odontológico através do CEO – Centro de 
Especialidades Odontológicas e está implantando atendimento de saúde mental através do CAPS – 
Centro de Atenção Psicossocial. 

 
O Programa Saúde da Família – PSF está presente no Município, sendo que na Cidade o 

Posto de Saúde Central compreende duas equipes, as quais atendem todo o quadro urbano, dividido 
ao meio pela Avenida Manoel Ribas. A equipe PSF-1 tem como área de abrangência toda a porção 
urbana a leste da Avenida Manoel Ribas, incluindo parte do Centro da Cidade, Vila Diva, Vila Cristo 
Rei, Vila Veronez, Vila Miroto e Vila Burko, além das localidades de Serra Azul, Faxinal do São Pedro, 
Barra do Rio Azul e Palmeirinha. Já a equipe PSF-4 atende toda a porção urbana a oeste da Avenida 
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Manoel Ribas, incluindo parte do Centro da Cidade, Vila Abib e Vila Carneiro, além das localidades de 
Beira Linha, Rio Vinagre, Pinhalzinho, Butiazal e Cachoeira dos Paulistas.  

 
Existem outras duas equipes do PSF no Município, sendo a PSF-2 com sede em Porto 

Soares e abrangendo, além desta, as comunidades de Lajeado dos Mellos, Rio Azul de Cima, Braço 
do Potinga, Salto do Braço do Potinga, Invernada, Rio Azul dos Soares e Vila Nova. A PSF-3 tem 
sede na Barra da Cachoeira e, além desta, compreende as comunidades de Água Quente dos 
Meiras, Faxinal dos Limas, Faxinal dos Elias, Faxinal dos Mouras, Taquari dos Ribeiros, Marumbi dos 
Ribeiros e Marumbi dos Elias. Além do PSF, os mini-postos de Porto Soares e Barra da Cachoeira 
também dispõem do Programa Saúde Bucal, contando com um dentista e um auxiliar de consultório 
dentário cada um. 

 
Cada equipe do PSF compreende um médico, um enfermeiro, três auxiliares de enfermagem 

e de 5 a 10 agentes comunitários da saúde, atendendo em média de 3.000 a 3.500 pessoas. De 
acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2006 a porcentagem de população coberta 
pelo PSF foi de 89,0%, contra 93,0% em 2007, revelando um aumento de 4,5% na cobertura. 

 
O serviço municipal de saúde dispõe de duas ambulâncias, seis carros de passeio, para uso 

do PSF e demais funcionários, e uma motocicleta. Também possui dois microônibus, sendo um para 
encaminhamento diário de pacientes a Irati e outro também diário para Curitiba. 

 
Além da assistência à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde também está encarregada da 

Vigilância Sanitária, contando com uma médica veterinária e três agentes da dengue, responsáveis 
pelo controle e erradicação dessa doença no território municipal. Em 2006 foram realizadas 330 
inspeções sanitárias em estabelecimentos, contra 385 em 2007, revelando um aumento de 16,7% no 
período. Além disso, foram ainda realizadas 16 análises laboratoriais de água em 2006, contra 40 em 
2007, com aumento de 150,0%. 

 
Quanto aos índices de mortalidade, dados da SESA informam que em 2002 contabilizaram-se 

3 óbitos de menores de um ano, para 217 nascidos vivos, resultando em um coeficiente de 
mortalidade infantil de 13,82 para cada 1.000 nascidos vivos, valor este melhor do que a média da 4ª 
Regional da Saúde, que foi de 18,92 naquele mesmo ano. Em 2005 contabilizaram-se 7 óbitos de 
menores de um ano, para 269 nascidos vivos, resultando em um coeficiente de mortalidade infantil de 
26,02 para cada 1.000 nascidos vivos, índice muito superior ao de 2002 e também ao da média 
regional, que foi de 17,13, que indica piora nos indicadores de saúde municipais. 

 
 Com relação à maternidade materna, a mesma fonte indica que no ano de 2002, dentre 217 
nascidos vivos em Rio Azul, não foi computado nenhum óbito materno, resultando em um coeficiente 
nulo, que se repetiu em 2005, de um total 269 nascidos vivos no Município.  
 

Do total de partos em 2002, 65,0% foram vaginais e 35,0% de cesarianas, enquanto o índice 
de gravidez na adolescência foi de 15,7%, contra 21,1% da média regional. Em 2005, 63,9% dos 
partos foram vaginais e 36,1% de cesarianas, revelando um aumento no número de partos cesários, 
enquanto o índice de gravidez na adolescência foi de 23,8%, contra 21,8% da média regional, 
representando um acréscimo de 51,6% em relação a 2002. 

 

No que diz respeito à mortalidade externa, dados da SESA indicam que em 2002 o 
coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes foi nulo para tuberculose, hanseníase e AIDS, 
porém de 98,79 para as doenças cardiovasculares, de 91,19 para as neoplasias e de 15,20 para as 
doenças infecciosas e parasitárias. Os suicídios representaram 15,20 mortes por 100.000 habitantes, 
os homicídios 7,60 e os acidentes de trânsito 7,60. 

 
Em 2005, a mesma fonte indica que se mantiveram nulos os coeficientes de mortalidade por 

tuberculose, hanseníase e AIDS, enquanto o de doenças cardiovasculares subiu para 268,5 e o de 
neoplasias para 164,1. O coeficiente de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias caiu para 
7,5 por 100.000 habitantes, enquanto os suicídios, os homicídios e os acidentes representaram 14,9 
cada um. 

 
Segundo funcionários do setor, a principal questão de saúde em Rio Azul são os problemas 

cardiovasculares, o que motivou a implementação de um programa de controle da hipertensão arterial 
e da diabetes junto à população. Também são preocupantes os casos de intoxicação por agrotóxicos, 
inclusive com casos de má formação fetal e mortalidade infantil ocasionados pela exposição das 
gestantes aos venenos utilizados nas plantações. Tal fato motivou a realização de uma campanha 
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alertando as gestantes quanto aos perigos da exposição aos agrotóxicos durante a gravidez. Outro 
programa levado a cabo é o Programa de Saúde Mental, tendo Rio Azul sido pioneiro na região a 
implementar um programa contra o tabagismo, cujo índice é alto no Município. Cabe lembrar que Rio 
Azul é a capital brasileira no plantio do fumo.  
 

Quanto à cobertura vacinal no Município, dados da SESA indicam que para vacina 
tetravalente em menores de um ano, contra difteria, tétano, coqueluche e meningite, foi de 100,42% 
em 2003, tendo caído para 94,81% em 2006. Contra hepatite B, a cobertura também diminuiu, 
passando de 101,67% para 92,59% no período 2003-2006, o mesmo ocorrendo com a cobertura da 
imunização contra tuberculose (BCG), que caiu de 107,50% para 83,70%, e contra poliomielite, que 
diminuiu de 100,83% para 94,81% no mesmo período. Tal queda na cobertura vacinal deve ser 
motivo de investigação por parte do Município, para que sejam tomadas as providências no sentido 
de alcançar o total da população alvo nas próximas campanhas. 

 
De acordo com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, as principais demandas do 

setor são a contratação de um pediatra e a aquisição de uma ambulância. Como foram feitas obras 
recentes, não há necessidade imediata de reformas e construções na área de saúde, nem tampouco 
de aquisições de equipamentos médico-hospitalares. 

 
Com respeito à assistência social, esta está a cargo da Secretaria Municipal de Promoção 

Social, contando com duas assistentes sociais, uma pedagoga e um técnico administrativo. O 
Município ainda não conta com um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – o que limita 
a dotação de verbas para o setor assistencial. 

 
Dentre os programas da Secretaria constam alguns do Governo Federal e Estadual, tais 

como o Bolsa Família e o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Há ainda outros de 
cunho municipal, como a Casa Lar, que desenvolve trabalhos com crianças e adolescentes em 
situação de risco, sob ordem judicial. 

 
De acordo com técnicos do setor, são dignos de nota no Município os muitos casos de 

alcoolismo, e também de violência doméstica e suicídio, estes muitas vezes relacionados ao consumo 
de álcool. Por outro lado, ainda são raros os casos de prostituição ou uso de drogas, que infelizmente 
vêm aumentando. Ainda segundo os funcionários da Secretaria, é comum na região de Rio Azul, com 
características da colonização polonesa e ucraniana, que muitas pessoas permaneçam solteiras, 
chegando à velhice completamente sozinhas. 

 
Por este motivo, os asilos na região estão superlotados, a exemplo do Lar dos Velhinhos de 

Rio Azul, que conta com cerca de 50 internos, demandando a implementação de políticas 
assistenciais voltadas aos idosos. Além do Lar dos Velhinhos, constam dentre os estabelecimentos 
assistenciais de Rio Azul a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – APMI – e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
Quanto às questões da moradia, apesar de não haver informações precisas sobre o déficit 

habitacional do Município, sabe-se que o mesmo é pequeno, o que pode ser aferido pelas pequenas 
dimensões dos conjuntos habitacionais construídos na Cidade, bem como pela pouca freqüência com 
que são implantados. Aliás, cabe ressaltar o fato positivo da implantação recente de conjuntos 
habitacionais de pequeno porte, plenamente inseridos na malha urbana, o que promove a integração 
física de sua população à da Cidade, colaborando para sua inclusão social. 

 
 

10.6.6. Cultura, Esporte e Lazer 
 

Rio Azul possui poucas opções culturais, não dispondo de uma infra-estrutura capaz de 
ofertar satisfatoriamente à população serviços dessa natureza. Não conta com museus, auditórios, 
clubes ou qualquer outro espaço para a cultura, à exceção da Casa da Cultura, cujas instalações dão 
bastante modestas. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
Desde 2006 há um projeto conjunto entre professores e alunos da rede municipal para 

resgatar a história do município, com a criação de uma Sala da Memória. Apesar de muitos objetos 
antigos já terem sido doados pela comunidade, e da aprovação junto ao Legislativo, o projeto não foi 
levado a cabo pelo Executivo por falta de infra-estrutura física adequada. Tal demanda deverá ser 
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solucionada parcialmente, com a alocação de um espaço junto ao terminal rodoviário específico para 
a Sala da Memória. 

 
Quanto aos parques e praças, há o Parque de Rodeios Osdival Braz, situado na porção leste 

da Cidade, e o Parque da Pedreira, localizado fora do perímetro urbano, ocupando uma antiga 
pedreira desativada em área de grande beleza natural. Está prevista em 2009 a construção de um 
Centro de Eventos no Parque da Pedreira, permitindo a diversificação dos eventos realizados 
naquele local e ampliando as opções de lazer e cultura da população.  

 
Dentre os eventos culturais de Rio Azul, tem destaque a chamada “Fest’in Rio”, realizada 

tradicionalmente no mês de janeiro, mas que nos últimos dois anos foi comemorada em fevereiro. A 
festa, que em 2009 teve sua 8ª edição, ocorre no Parque da Pedreira, juntamente com a Festa do 
Carneiro e do Cabrito, em sua 4ª edição.  

 
O evento, que compreende shows e bailes de música gauchesca, sertaneja e pop, dispõe de 

praça de alimentação, duas lanchonetes e um restaurante que prepara, por ocasião da festa, pratos à 
base de carne caprina. No dia de abertura, além da escolha da Garota da Festa, é realizada uma 
competição gastronômica para escolher o melhor tempero de carneiro assado, sendo que no decorrer 
da festa o público pode assistir ainda a competições de motocross, além de praticar atividades tais 
como cavalgadas ecológicas, rapel e tirolesa.  

 
Outro evento de destaque no ano de 2009 em Rio Azul é o Rodeio Crioulo Interestadual, 

promovido pelos centros de tradições gaúchas da região, os quais reúnem-se para participar dos 
concursos de laço, gineteadas e desfiles. O evento compreende apresentações de fandango, 
comercialização de artigos gauchescos e degustação de comidas típicas, com o objetivo de difundir e 
cultivar o tradicionalismo. O rodeio acontece no Parque de Rodeios Osdival Braz, sob a coordenação 
do CTG Cavalo Preto, de Rio Azul. 

 
Cabe mencionar ainda os eventos culturais ligados à etnia ucraniana, tais como o estudo do 

idioma ucraniano, através do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas do Colégio Estadual Dr. 
Afonso Alves de Camargo, que atende atualmente 80 alunos de Rio Azul e 15 provenientes de Mallet. 
Além do estudo da língua, o grupo celebra a “Sviatchéne”, a Páscoa segundo o rito ucraniano, 
confeccionando as tradicionais “pessankas“ e entoando músicas tradicionais daquela etnia. 

 
Por fim, ocorre em Rio Azul também o FEMUSEP – Festival de Música Sertaneja e Popular, 

programado para o mês de julho de 2009. De âmbito regional, o evento é aberto às categorias adulto 
e infantil, revelando novos talentos na interpretação destes dois gêneros musicais. Além desse 
festival, será promovido em 2009 o Torneio de Canto de Pássaros, com a apresentação de curiós a 
uma banca de juízes que analisarão a voz, o andamento e a melodia do canto, em uma apresentação 
com duração de cinco minutos. 

 
Em termos de instalações esportivas, a Cidade conta com o Ginásio de Esportes Albino 

Ianoski, conhecido como “Albinão”, bem localizado porém necessitando urgente de reparos em suas 
instalações. Há ainda o Estádio Municipal Oreste Palú, igualmente demandando melhorias, e as 
diversas quadras esportivas localizadas nas escolas municipais e estaduais. Ver FIGURA 46. 

 
No que se refere às práticas desportivas, a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 

cuja sede está sendo transferida par o Ginásio de Esportes, desenvolve vários torneios e 
campeonatos de âmbito municipal, tais como o Campeonato Municipal de Tênis de Mesa e de 
Xadrez. Há ainda campeonatos de futebol de campo, futsal e voleibol, além de torneios de canastra, 
truco, bilhar e bocha.  

 
Outro evento esportivo que ocorre anualmente na região são os JOCOP’s – Jogos Colegiais 

do Paraná. As modalidades praticadas incluem basquete, futebol, futsal, handebol e voleibol, com a 
participação de alunos dos municípios de Fernandes Pinheiro, Guamirianga, Inácio Martins, Irati, 
Mallet, Prudentópolis, Rio Azul, Rebouças e Teixeira Soares. 
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FIGURA 46 – GINÁSIO DE ESPORTES 

 
FONTE: INTERACTO em 23/10//2008. 

 
 
10.6.7. Segurança Pública e Defesa Civil 
 

A segurança pública no Município é feita através da Delegacia de Polícia Civil e da Polícia 
Militar, ambas localizadas no mesmo endereço, no Centro da Cidade. A Delegacia de Polícia Civil de 
Rio Azul é subordinada à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, que congrega os municípios de 
Arapoti, Carambeí, Castro, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, 
Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Rebouças, Rio Azul, Sengés e 
Teixeira Soares. O Destacamento da Polícia Militar de Rio Azul pertence à área de abrangência da 2ª 
Companhia de Polícia Militar de Irati, que por sua vez está subordinada ao 1º Batalhão de Polícia 
Militar do Paraná, com sede em Ponta Grossa. Ver MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 

 
Atualmente, o 1º BPM cobre 19 municípios da Região dos Campos Gerais, estando dividido 

em três Companhias, sendo a 1ª Companhia sediada em Ponta Grossa, a 2ª Companhia em Irati e a 
3ª Companhia em Castro. A 2ª Companhia atende outros nove municípios além de Irati e Rio Azul – 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Porto Amazonas, Rebouças, 
Teixeira Soares – além do Distrito de Witmarsun. O Município de Rio Azul é atendido pelo Corpo de 
Bombeiros Comunitário de Rebouças, e também pelo Corpo de Bombeiros de Irati, ambos 
subordinados ao 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa. Eventualmente, são feitos 
atendimentos também pelo Corpo de Bombeiros Comunitário de Mallet, dependendo da 
disponibilidade e da necessidade. 

 
Em 2008, de acordo com o Sistema de Registro de Ocorrências do Corpo de Bombeiros do 

Paraná, foram registradas seis ocorrências no Município de Rio Azul, sendo: 
- uma colisão de veículos, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153 próximo ao Parque da 

Pedreira; 
- dois capotamentos de veículo na Rodovia BR-153, sendo um próximo ao Parque da Pedreira 

e outro próximo ao trevo de acesso à Cidade; 
- um incêndio em edificação na Cidade; 
- uma busca de pessoa, na zona rural; 
- um resgate de cadáver vítima de afogamento, ocorrido no Parque da Pedreira. 
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Em 2007, a mesma fonte indica a existência de 14 ocorrências, a saber: 
- uma colisão de veículos na Rodovia BR-153, próximo ao trevo de acesso a Rio Vinagre; 
- um capotamento de veículo na Rodovia BR-153, próximo ao Parque da Pedreira; 
- um capotamento de veículo, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153, na zona rural; 
- seis incêndios em edificação; 
- um incêndio em edificação, com resgate de cadáver; 
- um incêndio ambiental ocorrido às margens da BR-153, próximo ao trevo de acesso à 

Cidade; 
- uma busca de pessoa, na zona rural; 
- um resgate de cadáver vítima de afogamento, ocorrido no Poço do Marcondes; 
- um resgate de cadáver ocorrido no Parque da Pedreira. 

 
Em 2006, por sua vez, houve quatro ocorrências, a saber: 

- um capotamento de veículo ocorrido na Rodovia BR-153, próximo ao trevo de acesso à 
Cidade; 

- um capotamento de veículo, com óbito, ocorrido na Rodovia BR-153, na zona rural; 
- um incêndio ambiental ocorrido às margens da BR-153, próximo ao trevo de acesso à 

Cidade; 
- um atendimento a banhistas ocorrido no Parque da Pedreira. 

 
Os dados acima revelam que as principais ocorrências em Rio Azul nos últimos três anos 

referem-se a acidentes de trânsito na Rodovia BR-153, em grande parte agravados pelo traçado 
sinuoso dessa estrada e pela ausência de acostamento, o que certamente aumenta as chances de 
desastres. Os incêndios também figuram dentre as ocorrências mais freqüentes, assim como os 
casos de afogamento e acidentes ocorridos no Parque da Pedreira, demandado medidas para evitar 
tais eventos. 
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MAPA 18 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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11. SISTEMA DE CONTROLE DE DECISÕES 
 
11.1. LEGISLAÇÃO VIGENTE 
 
 A legislação urbanística constitui o meio pelo qual o poder público municipal estabelece as 
normas que orientam, condicionam e disciplinam o relacionamento da população com a sua cidade, 
no que se refere ao uso e à ocupação do solo. Porém, mais do que estabelecer normas 
disciplinadoras para a convivência harmoniosa da sociedade no habitat urbano, essa legislação deve 
propor um modelo de organização e construção da cidade capaz de promover a adesão e constituir 
um projeto comum de toda a sociedade. Por isso, a legislação de controle do uso do solo tem que 
traduzir com clareza qual o tipo de projeto urbanístico proposto para a cidade e qual a forma de 
inserção dos cidadãos na consecução desse projeto ao longo do tempo. 
  

Para tanto, as leis urbanísticas devem ser discutidas e amadurecidas amplamente antes de 
serem aprovadas, de sorte que, uma vez colocadas em vigor, não venham a sofrer alterações a todo 
instante, para não gerar descrédito e perda de adesão por parte da sociedade, bem como para não 
estimular grupos sociais e econômicos a tentarem modificá-las em favor de interesses subalternos. 
Soma-se a isso o fato de que as mudanças na legislação urbanística, quando freqüentes, 
desorganizam o funcionamento da cidade, deixando-a sem diretrizes definidas de desenvolvimento, 
desestimulam e paralisam os investimentos privados, geram insegurança na população e, não raro, 
ferem direito adquirido, provocando ações judiciais contra a Municipalidade. 
 

Apesar disso, quando as leis urbanísticas revelam deficiências tais que, comprovadamente, 
introduzem distorções no processo de desenvolvimento da cidade, pondo em risco a desejada 
qualidade do território e do espaço construído, justifica-se a sua revisão e, se necessário for, a sua 
completa substituição. Contudo, é preciso um tempo razoável de observação para verificar os efeitos 
dela decorrentes e construir juízo de valor acerca de sua correção técnica e da sua eficácia em sanar 
deficiências, aproveitar potencialidades e implementar o modelo de desenvolvimento proposto.  

 
A experiência mostra que as cidades cujas administrações municipais trocam sua legislação 

urbanística com freqüência acabam sem nenhuma. Por isso, os especialistas recomendam que 5 
anos seria o prazo mínimo para se poder aquilatar convenientemente a validade de uma legislação 
urbanística, antes de alterá-la. Exemplo desse cuidado é o fato de Curitiba ter revisando a sua Lei de 
Zoneamento somente 24 anos depois da mesma ter entrado em vigor em 1975. 

 
Com respeito ao instrumental de leis destinadas a disciplinar a gestão territorial no Município, 

tal legislação é inexistente. O Município nunca foi objeto de um Plano Diretor e não dispõe das leis de 
parcelamento do solo, de uso e ocupação do solo e de edificações. As únicas leis encontradas são a 
Lei Orgânica do Município, aprovada em 28/04/1990, e o Código de Posturas, aprovado através da 
Lei nº. 237/03, de 21/12/2003. Há também a Lei do Perímetro Urbano, de nº. 78/91, promulgada em 
13/06/1991, a qual veio substituir a de nº. 10/81, de 11/12/1981, embora nenhuma delas tenha sido 
implementada, mediante a efetiva monumentalização de seus marcos. 

 
11.1.1. Lei Orgânica do Município 
 
 A Lei Orgânica do Município de Rio Azul, apesar de ter sido aprovada em 1990, traz em seu 
texto vários artigos relativos à política urbana, a qual está fundamentada em princípios tais como a 
função social da propriedade, que só viriam a ser regulamentados em 2001 através do Estatuto da 
Cidade. Em seu Titulo I, Capitulo II, Seção I, os artigos 7º e 8º determinam, dentre as competências 
do Município, a promoção do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e rural. Constam ainda dentre as competências 
municipais a elaboração do Plano Diretor da Cidade e a instituição de normas de edificação, 
loteamento, arruamento e zoneamento urbano, bem como o ordenamento das atividades, fixando 
condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares.  
 

Já o Titulo III, em seu Capitulo I, trata exclusivamente do planejamento municipal, definindo 
que o Município “deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades e promover sua 
política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo 
aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e mediante adequado Sistema de 
Planejamento”. De acordo com o artigo 86, “o planejamento municipal será realizado por intermédio 
de um órgão municipal único, o qual sistematizará as informações básicas, coordenará os estudos e 
elaborará os planos e projetos relativos ao planejamento do desenvolvimento municipal, e 
supervisionará a implantação do Plano Diretor da Cidade”.  
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O texto da Lei menciona que o “Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos 

processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referência 
para todos os agentes publico e privados que atuam na cidade”, sendo suas diretrizes e bases 
definidas de tal modo a garantir o desenvolvimento social e econômico e a ordenação territorial do 
Município. 

 
A participação popular é reforçada no artigo 87, que define que “o planejamento municipal 

terá a cooperação das associações representativas de classe, de profissionais e comunitárias, 
mediante encaminhamento de projetos, sugestões e reivindicações, diretamente ao órgão de 
planejamento do Poder Executivo, ou por meio de iniciativa legislativa popular”. Por fim, no Título III, 
Capitulo II, que trata das obras e serviços municipais, o artigo 89 determina que as obras e serviços 
públicos serão executados de conformidade com o planejamento do desenvolvimento integrado do 
Município, devendo todas as obras publicas realizadas em Rio Azul seguir estritamente o Plano 
Diretor da Cidade. 
 
 No Titulo V, Capitulo II, que trata da política urbana, a Lei Orgânica Municipal determina que 
“a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Publico Municipal, (...) tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 
habitantes”, sendo o Plano Diretor o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. De acordo com o artigo 138, o Plano Diretor disporá, além de outros, sobre: 

 
I – Normas relativas ao desenvolvimento urbano; 
II – Política de formulação de planos setoriais; 
III – Critério de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas 
destinadas a moradias populares (...) ; 
IV – Proteção ambiental; 
V – A ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal; 
VI – A segurança dos edifícios, sua harmonia arquitetônica, alinhamento, nivelamento, 
ingressos, saídas, arejamento, numero de pavimentos e sua conservação; 
VII – Delimitação da zona urbana e de expansão urbana; 
VIII – Traçado urbano, com arruamentos, alinhamentos, nivelamento das vias publicas, 
circulação, salubridade, segurança, funcionalidade e estética da cidade.  

 
 Ainda neste artigo, constam dentre as medidas de controle do uso e ocupação do solo urbano 

as seguintes: 
I – Regulamentação do zoneamento, definindo-se as áreas residenciais, industriais, 
institucionais e mistas; 
II – Especificação dos usos conformes, desconformes e tolerados em relação a cada área, 
zona ou bairro da cidade; 
III – Aprovação ou restrições dos loteamentos; 
IV – Controle das construções urbanas; 
V – Proteção estética da cidade; 
VI – preservação paisagística, monumental, histórica e cultural da cidade; 
VII – controle da poluição. 
 
Por fim, a Lei Orgânica Municipal permite ao Poder Publico Municipal, mediante lei específica 

incluída no Plano Diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, sub-utilizado, ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de parcelamento ou 
edificação compulsória, aplicação de IPTU progressivo no tempo ou desapropriação com pagamento 
mediante titulo da divida publica. No entanto, tais medidas só são aplicáveis a áreas indicadas no 
Plano Diretor da Cidade como destinadas a construção de conjuntos habitacionais populares, 
implantação de vias urbanas ou logradouros públicos e edificação de hospitais, escolas, postos de 
saúde, creches ou outras construções de relevante interesse social. 
 
11.1.2. Código de Posturas 
 

O Código de Posturas em vigor no Município foi promulgado através da Lei nº. 237/03, sendo 
posterior ao Novo Código Civil. Esse Código trata das questões relativas ao poder de polícia do 
Município e às normas de convívio social na comunidade, sobretudo no que respeita à higiene, 
costumes, segurança e ordem pública, e ao funcionamento do comércio e da indústria, sendo 
bastante sucinto.  
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O Título II, que trata da higiene pública, abrange disposições aplicáveis às vias públicas, às 
habitações, aos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço e, mais especificamente, 
àqueles de saúde, alimentação e às piscinas públicas. Trata ainda dos estabelecimentos rurais, das 
mercadorias expostas à venda e às medidas de controle da água, do esgoto e do lixo. Já o Título III 
abrange as disposições referentes à ordem pública, ao trânsito, aos muros e cercas e à conservação 
das vias públicas e das edificações.  

 
Também compreende questões relacionadas aos animais domésticos e nocivos, aos 

inflamáveis e explosivos, à exploração de pedreiras, olarias e afins, às queimadas e cortes de árvores 
e aos anúncios e cartazes. Por fim, o Título IV traz aspectos referentes ao funcionamento do 
comércio e da indústria, incluindo o uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos, enquanto o Título V 
aborda a aferição de pesos e medidas. 
 
11.1.3. Perímetro Urbano 
 
 A Lei nº. 78/91 delimita o perímetro urbano da sede municipal de Rio Azul, que foi acrescido 
de área correspondente à Vila Cristo Rei em comparação com o perímetro anterior, datado de 1981. 
Entretanto, a Lei do Perímetro Urbano não tem um mapa da poligonal em anexo, nem tampouco 
foram monumentalizados os seus pontos, o que inviabilizou sua implementação. 
 
11.1.4. Estatuto da Cidade 
 
 A Lei Federal nº. 10.257/01 - Estatuto da Cidade - aportou ao ramo do direito administrativo 
conhecido como direito urbanístico, um conjunto de instrumentos legais que constituem poderosas 
ferramentas à disposição dos Municípios, para promoverem o desenvolvimento urbano, através do 
controle e orientação da apropriação, ocupação e uso do solo no território municipal. Alguns desses 
instrumentos são bastante drásticos, justificando-se em situações de difícil controle por parte do 
Poder Público, o que demanda a adoção de intervenções radicais para reverter quadros que 
atingiram grandes proporções, com severas repercussões ambientais e/ou sociais.  
 

Entretanto, outros desses instrumentos são de fácil adoção e bastante eficazes em médio e 
longo prazos, como é o caso do instituto da urbanização ou utilização compulsórias do solo urbano, o 
qual permite à Municipalidade intervir com eficiência no mercado imobiliário, induzindo à aceleração 
da oferta de lotes, quando a contenção especulativa dessa oferta, frente à expansão da demanda, 
começa a provocar a elevação do preço da terra, dificultando o acesso à mesma por parte das 
populações menos favorecidas.  

 
O instrumento da edificação e utilização compulsórias, conforme visto anteriormente, já faz 

parte da legislação em Rio Azul, figurando na Lei Orgânica Municipal. Tal fato é bastante positivo, 
principalmente tendo em vista que o arcabouço jurídico do Município não contempla nenhuma lei 
urbanística à exceção da Lei do Perímetro Urbano. Essa pendência, porém, deverá ser solucionada 
com a conclusão do presente Plano Diretor Municipal, que deverá propor nas etapas seguintes um 
conjunto de leis visando o ordenamento e o desenvolvimento físico-territorial, com base nos preceitos 
do Estatuto da Cidade.   
 
 
11.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA O PLANEJAMENTO 
 

Quanto à capacidade de algum órgão da Administração Municipal de desempenhar as 
funções de um organismo local de planejamento, deve-se primeiramente analisar a sua estrutura 
organizacional. Aquela atualmente em vigor foi definida pela Lei nº. 161/2001, na qual a estrutura 
administrativa do Poder Executivo estava dividida em 9 secretarias municipais, sendo 2 como órgãos-
meio, quais sejam a de Administração e a de Finanças, e 7 como órgãos-fim, sendo eles as 
secretarias de Promoção Social; Saúde; Educação e Cultura; Esportes e Recreação; Agricultura e 
Meio Ambiente; Indústria, Comércio e Turismo; e Viação, Obras e Serviços Urbanos.  

 
Mais recentemente, a Secretaria de Educação e Cultura foi desmembrada em duas, 

resultando em 10 secretarias, das quais 8 de órgãos-fim. Além disso, há duas assessorias, Jurídica e 
de Comunicação Social, subordinadas diretamente ao Gabinete do Prefeito. Ver FIGURA 47 a 
FIGURA 57. 
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FIGURA 47 – ORGANOGRAMA DO GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 48 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 49 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 50 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 51 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 
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FIGURA 52 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 53 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 54 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 55 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 56 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
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FIGURA 57 – ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendo em vista o porte da Cidade de Rio Azul, poderia ser aproveitada a estrutura do 
Departamento de Engenharia e Planejamento Urbano, subordinado à Secretaria de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, como Unidade Técnica de Planejamento – UTP, considerando que suas 
atribuições e seu elenco funcional no presente já o aproximam do conceito de um órgão de 
planejamento. Tais atribuições incluem, por exemplo, a aprovação de projetos e loteamentos, a 
fiscalização de obras e serviços concedidos ou permitidos pela Prefeitura Municipal, a execução de 
levantamentos topográficos e a elaboração de projetos de prédios públicos, dentre outras. 

 
Do ponto de vista dos recursos humanos passíveis de serem aproveitados quando da 

implementação do sistema local de planejamento, o Município apresenta carências, havendo apenas 
um engenheiro civil contratado, que presta serviços um dia por semana, sendo necessário aumentar 
sua carga horária, tendo em vista a implementação do processo de planejamento e gestão municipal 
advindos da aprovação do Plano Diretor Municipal. 

 
 

11.3. CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO 
 
 Para efetuar a análise da capacidade de investimento e de endividamento do Município de 
Rio Azul, foram utilizados os elementos contábeis indicados na Lei Federal nº. 4320/64, sendo eles: o 
Anexo 2, contendo as receitas e despesas por categorias; o Anexo 14, retratando o balanço 
patrimonial, incluindo os ativos e passivos; o Anexo 16, com o demonstrativo da dívida fundada; e o 
Anexo 17, que traz o demonstrativo da dívida flutuante. Além desses anexos da lei, foram 
considerados também o cronograma de recebimento das operações de crédito em processo de 
liberação ou a liberar, e o cronograma de pagamentos dos juros e amortizações das dívidas 
constantes do Anexo 16 e das operações de crédito em processo de liberação ou a liberar.  
 

A partir desses elementos, foram construídas quatro tabelas analíticas, sendo a primeira com 
as receitas por fontes; a segunda com as despesas por tipos de usos e a capacidade de 
investimento; a terceira com a composição das dívidas; e a quarta com a capacidade de 
endividamento. A abordagem da capacidade de investimento e de endividamento do Município 
realizada a seguir será iniciada com a análise da situação atual, para efeito de se efetuar o 
diagnóstico da saúde financeira do Município e, em seqüência, passará a projetar a capacidade de 
investimento com recursos próprios e de contrair empréstimos, no horizonte de abrangência do 
presente Plano Diretor Municipal.   
 
11.3.1. Situação Atual das Finanças Municipais 
 
 Observando-se a TABELA 26 que contém as receitas do Município, percebe-se que as 
mesmas cresceram 81,6% entre 2002 e 2006, passando de R$ 7,1 milhões para R$ 12,8 milhões 
nesse último ano. No período analisado, observa-se que as transferências correntes mantiveram-se 
na proporção de 92% das receitas correntes, assim como as receitas tributárias, que continuaram a 
representar 5,0% no período. Tal fato demonstra que, apesar de ter havido aumento absoluto na 
arrecadação tributária, não houve aumento relativo, demonstrando a necessidade urgente de se 
aumentar a cobrança de impostos, para que a Prefeitura possa implementar medidas destinadas a 
alavancar o desenvolvimento do Município e atender aos reclamos da sua população. 
 

Ao examinar-se a TABELA 27 referente às despesas, nota-se que as mesmas aumentaram 
82,0% entre 2002 e 2006, aumento esse quase idêntico àquele referente às receitas no mesmo 
período. Analisando a relação das despesas, verifica-se que os gastos com pessoal tiveram aumento 
considerável, da ordem de 102,8%, passando a representar 47,1% das despesas correntes em 2006 
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contra 42,2% em 2002. Enquanto isso, as chamadas “outras despesas correntes”, tais como aquelas 
destinadas a material de consumo e serviços terceirizados, cresceram 65,9%, caindo sua participação 
de 57,5% para 52,4% no período 2002-2006. 

 
A amortização de dívidas manteve-se numa média de R$ 125 mil por ano entre 2002 e 2006, 

devendo chegar a uma média de R$ 70 mil por ano entre 2007 e 2010, a partir de quando deverá 
estar zerada, considerando apenas os contratos vigentes atualmente. Enquanto isso, os 
investimentos efetuados com recursos próprios no período foram de R$ 1.262 mil ao ano, variando de 
R$ 2.530 mil em 2002 para apenas R$ 456 mil em 2005, passando a R$ 846 mil no ano seguinte. 

 

Os dados históricos do município no período 1997-2006, apontam para estagnação das 
receitas próprias, representadas pelos tributos e serviços prestados, bem como redução nas receitas 
de transferências. Contudo, nesse mesmo intervalo as despesas totais também foram reduzidas, 
principalmente pelo fato das chamadas “outras despesas correntes” terem diminuído 
proporcionalmente mais do que o aumento sofrido pelas despesas de pessoal. Com isso o déficit nas 
contas municipais converteu-se em superávit primário e nominal, o que é bastante positivo para as 
finanças municipais. 

 
Com respeito à TABELA 28 que mostra a evolução das dívidas do Município, nota-se que as 

mesmas somaram R$ 208 mil em 2002, chegando a R$ 721 mil no ano seguinte, para então 
decrescer progressivamente até o patamar de R$ 281 mil em 2006. Dentre as dívidas do Município 
constavam empréstimos junto ao Programa Paraná Urbano e financiamentos para pavimentação e 
aquisição de implementos rodoviários, além de um parcelamento junto ao INSS, quitado entre 2003 e 
2004.  

 
O Município dispõe de baixo grau de endividamento, com sua dívida consolidada situando-se 

na faixa dos 4% da receita corrente líquida no período 2001-2006, e de próximo a zero no horizonte 
do Plano Diretor Municipal. Caso a Administração Municipal opte por realizar seus investimentos com 
base em novas operações de crédito, esse índice deverá aumentar, devendo portanto ser observado 
o limite máximo para endividamento, de 120% da receita corrente líquida. 

 
A TABELA 29 por sua vez, retrata a capacidade de endividamento do Município, envolvendo 

duas modalidades de cálculo. A primeira, chamada de capacidade de endividamento bruta, é obtida 
considerando-se 120,0% da receita corrente líquida menos a despesa corrente líquida (Resolução SF 
nº. 40/2001), enquanto a segunda, denominada capacidade de endividamento ajustada, é obtida 
considerando-se que o pagamento do serviço da dívida não pode ultrapassar 11,5% da receita 
corrente líquida (Resolução SF nº 43/2001). Tendo em vista que a primeira quase sempre é menos 
restritiva que a segunda, esta última será escolhida como parâmetro decisório para estabelecer a 
capacidade do Município de tomar empréstimos. 

 
A capacidade de endividamento bruta do Município entre 2002-2006 aumentou 96,0%, 

passando de aproximadamente R$ 7,4 milhões para R$ 14,6 milhões no período. Já a capacidade de 
endividamento ajustada, bastante inferior, cresceu 86,9%, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 8,3 
milhões entre 2002 e 2006. Essa diferença entre o incremento das capacidades bruta e ajustada de 
endividamento se deve às oscilações das receitas, despesas e dívidas contraídas e pagas no período 
considerado. 
 
11.3.2. Capacidade de Investimento e Endividamento para o Período 2007/16 
 

As projeções contidas na TABELA 29 permitem prever que a capacidade de endividamento 
bruta no período de 2007 a 2016 será de R$ 23,0 milhões (média do período), que constitui o valor 
máximo com que o mesmo pode se endividar, já descontando o saldo das dívidas atual e prevista. O 
limite de endividamento nesse caso é aquele de 120,0% da receita corrente líquida, de acordo com a 
Resolução SF nº. 40/2001. 

 
Já a capacidade de endividamento ajustada, que desconta da capacidade de endividamento 

bruta o efeito do limite de 11,5% para pagamento do serviço da dívida (juros e amortizações), é de R$ 
15,0 milhões (média do período). Isso significa que a partir desse saldo da dívida, o Município 
aumentaria a probabilidade de descumprimento do limite de 11,5%, representando impedimento para 
contratar operações de crédito. Cabe lembrar que a capacidade de endividamento funciona como um 
estoque de recursos, ou seja, se o Município ocupar toda a sua capacidade de endividamento em um 
determinado ano, nos anos seguintes só poderá utilizar os acréscimos que porventura vierem a 
ocorrer nesses anos.   
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No que diz respeito aos investimentos com recursos próprios, tendo em vista o 
comprometimento dos recursos do Município com o pagamento de pessoal e o custeio das atividades 
da Administração Municipal, a previsão para o intervalo 2007-2016, correspondente ao horizonte do 
Plano Diretor, foi de R$ 5.223 mil ao ano (média do período). Ver TABELA 27. 

 
No acumulado do período, a capacidade de investimentos com recursos próprios chegou a 

R$ 52,3 milhões, iniciando com R$ 3,0 milhões em 2007, aumentando progressivamente até atingir 
R$ 7,9 milhões em 2016. As opções para melhorar a capacidade de realizar investimentos seriam 
incrementar a arrecadação de impostos e controlar os gastos com pessoal e custeio, para, ao longo 
do tempo, redirecionar os recursos gerados para a realização de investimentos com recursos 
próprios.  

 
Esses resultados foram obtidos, considerando-se as seguintes hipóteses: 

a. Para as receitas: 
- A arrecadação de impostos e as receitas de transferências serão proporcionais à variação 

real do PIB Brasil, do PIB Paraná e da população do Município; 
- As transferências do FUNDEF/FUNDEB serão proporcionais ao número de matrículas e ao 

valor médio por aluno, sendo o crescimento do número de matrículas equivalente ao 
crescimento vegetativo da população municipal, e o valor médio por aluno proporcional à 
variação da renda per capita brasileira; 

b. Para as despesas: 
- As despesas de pessoal serão mantidas em torno de 43% da receita corrente líquida, ou seja, 

aumentos nessas despesas ocorrerão somente se houver aumentos permanentes nas 
receitas; 

- As outras despesas correntes terão crescimento anual proporcional à renda per capita 
brasileira; 

c. Para o déficit e a dívida: 
- O resultado nominal será no mesmo montante das suas fontes de financiamento, ou seja, o 

Município não acumulará novos atrasos no pagamento de suas dívidas; 
- Não haverá confissões adicionais de dívidas junto ao INSS e Pasep. 

 
Caso o Município opte por realizar investimentos por meio de financiamentos, uma das 

alternativas de ajuste poderá ser a redução dos investimentos com recursos próprios assim que se 
iniciar o período de pagamento das prestações, no mesmo montante das parcelas dos 
financiamentos. Nesse sentido, investimentos com recursos próprios são alternativas de 
financiamento concorrentes com as operações de crédito, e como o montante de recursos próprios 
para o período é maior do que a capacidade de endividamento ajustada, o Município poderá 
combinar a utilização das duas fontes de financiamento para realizar seus investimentos. 
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TABELA 26 – RECEITAS 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Receita 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1- Receitas Correntes 7.063 8.117 9.996 11.666 12.827 14.281 15.708 17.142 18.636 20.194 21.838 23.572 25.400 27.330 29.369 

    Receita Tributária 353 382 535 555 644 716 840 970 1.109 1.258 1.419 1.594 1.783 1.987 2.207 

IPTU 100 109 125 148 224 270 318 369 423 481 544 612 686 766 852 

ITBI 33 43 69 44 61 98 115 134 153 174 197 222 248 277 308 

ISS 55 64 89 96 129 169 199 231 265 301 341 383 429 479 533 

Outras receitas tributárias 164 165 251 267 230 179 207 237 268 301 338 377 419 465 514 

 Receita de Contribuições 0 104 57 65 70 86 90 94 97 101 105 110 114 119 123 

    Receita Patrimonial 82 88 75 93 95 88 88 91 90 89 90 90 90 90 90 

    Receita de Serviços 0 0 76 74 72 62 65 67 70 73 76 79 82 85 88 

    Transferências Correntes 6.510 7.383 9.128 10.770 11.811 13.178 14.468 15.757 17.098 18.495 19.963 21.507 23.131 24.842 26.643 

Transferências da União 2.836 3.722 4.545 5.296 5.904 6.240 6.670 7.095 7.530 7.973 8.430 8.901 9.387 9.887 10.403 

Transferências do Estado 1.880 2.319 2.828 3.396 3.899 4.573 5.241 5.918 6.633 7.389 8.195 9.054 9.971 10.950 11.995 

Transferências do FUNDEF/FUNDEB 1.051 1.197 1.413 1.647 1.815 2.049 2.226 2.399 2.578 2.761 2.951 3.149 3.355 3.569 3.792 

Transferências de convênios 743 144 342 432 192 317 331 344 358 372 387 403 419 436 453 

Outras Receitas Correntes 118 160 125 108 136 151 158 164 171 178 185 192 200 208 216 

Multas e juros de mora 3 6 8 7 5 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 

Indenizações e restituições 104 135 92 79 122 124 129 134 140 145 151 157 164 170 177 

Compensações financeiras 0 29 35 44 54 46 48 50 52 54 56 58 61 63 66 

Receita da dívida ativa 5 9 15 20 4 14 14 15 16 16 17 17 18 19 20 

Receitas diversas 6 11 10 2 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 

2 2 - Receitas de capital 1.176 976 543 321 450 344 359 374 389 405 421 438 455 473 492 

3 - Deduções para o FUNDEF/FUNDEB -695 -775 -931 -1.109 -1.242 -1.519 -1.840 -2.206 -2.405 -2.613 -2.832 -3.062 -3.304 -3.559 -3.828 

4 - Receita Total (1 + 2) 8.239 9.093 10.538 11.987 13.277 14.626 16.068 17.516 19.025 20.599 22.259 24.009 25.855 27.803 29.861 

5 - Receita Total Líquida (1 + 2 - 3) 7.544 8.317 9.607 10.878 12.035 13.107 14.227 15.311 16.620 17.986 19.427 20.948 22.551 24.244 26.033 

6 - Receita Corrente Líquida (1 - 3) 6.368 7.342 9.064 10.557 11.585 12.762 13.868 14.937 16.230 17.581 19.006 20.510 22.096 23.771 25.540 
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TABELA 27 – DESPESAS E CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS 
 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Despesa 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Despesas Correntes 5.463 6.586 8.013 8.523 9.941 10.050 10.742 11.488 12.254 13.138 13.989 14.987 15.936 17.055 18.116 

Pessoal 2.307 2.973 3.401 3.705 4.678 5.105 5.547 6.049 6.573 7.208 7.793 8.512 9.170 9.984 10.727 

Ativos 1.949 2.572 3.178 3.497 4.373 4.704 5.111 5.574 6.056 6.641 7.180 7.842 8.449 9.199 9.883 

Inativos 69 76 85 79 89 115 125 136 148 162 175 191 206 224 241 

Pensionistas 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 

Obrigações Patronais 251 281 88 74 171 219 238 260 282 310 335 366 394 429 461 

Demais Despesas Pessoais 34 39 46 50 39 61 66 72 78 86 93 102 109 119 128 

Juros e Encargos da Dívida 13 62 92 74 50 31 24 17 9 0 0 0 0 0 0 

Outras Despesas Correntes 3.143 3.552 4.519 4.743 5.214 4.915 5.170 5.422 5.671 5.930 6.196 6.475 6.767 7.071 7.389 

Material de Consumo 1.520 1.932 2.484 2.509 2.804 2.654 2.792 2.927 3.062 3.201 3.346 3.496 3.653 3.818 3.990 

Serviços de Terceiros 780 895 1.133 1.132 1.691 1.316 1.384 1.452 1.518 1.587 1.659 1.734 1.812 1.893 1.978 

Obrigações Tributárias 77 88 89 106 115 109 114 120 126 131 137 143 150 157 164 

Demais ODC 766 637 813 996 604 837 880 923 965 1.009 1.055 1.102 1.152 1.204 1.258 

2-Despesas de Capital 2.690 1.441 1.254 823 1.041 3.049 3.478 3.814 4.357 4.839 5.429 5.951 6.605 7.179 7.906 

Investimentos (1) 2.530 1.364 1.112 456 846 2.989 3.412 3.741 4.276 4.839 5.429 5.951 6.605 7.179 7.906 

Inversões Financeiras 60 0 0 185 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortização da Dívida 100 77 142 182 125 60 66 73 82 0 0 0 0 0 0 

3-Despesa Total (1+2) 8.153 8.026 9.267 9.346 10.982 13.099 14.220 15.303 16.611 17.977 19.418 20.938 22.541 24.234 26.022 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
(1) A projeção de investimento considera o pagamento pontual e integral do Serviço da Dívida, sem necessidade de financiamento para tal pagamento. 
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TABELA 28 – DÍVIDAS 
 

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (Preços de Dez/2006) 
Dívida  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Dívida Fundada 208 721 589 406 281 221 155 82 0 0 0 0 0 0 0 

Dívida Contratual 208 635 542 406 281 221 155 82 0 0 0 0 0 0 0 

FDU/PPU 1125/97  57 27              

FDU/PPU 1246/98  9 5             

AFPR 68 Pavimentação  240 227 202 172 136 95 50        

AFPR 83 Motoniveladora  330 283 203 109 86 60 32        

Outras Dívidas  86 47              

Parcelamento INSS  86 47              

2 - Restos à Pagar 330 72 163 43 3 70 70 46 47 58 55 52 53 55 54 

3 - Disponível + Haveres 330 374 273 925 952 631 695 801 770 724 748 761 751 746 751 

4 - Dívida Consolidada Líquida (1+2-3) 208 418 478 -477 -669 -340 -471 -673 -723 -666 -692 -709 -697 -691 -697 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
 
 

TABELA 29 – CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO 
  

R$ Mil (Preços Correntes) R$ Mil (a preços de Dez/2006) 
Discriminação 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1-Receita Corrente Líquida - RCL  6.368 7.342 9.064 10.557 11.585 12.762 13.868 14.937 16.230 17.581 19.006 20.510 22.096 23.771 25.540 

2-Dívida Consolidada Líquida - DCL  208 418 478 -477 -669 -340 -471 -673 -723 -666 -692 -709 -697 -691 -697 

3-Cap Endividamento Bruta (120% RCL - DCL) 7.434 8.392 10.399 13.144 14.571 15.655 17.113 18.597 20.199 21.763 23.500 25.321 27.212 29.216 31.346 

4-Dívida Máxima Admitida (11,5% RCL) 732 844 1.042 1.214 1.332 1.468 1.595 1.718 1.866 2.022 2.186 2.359 2.541 2.734 2.937 

5-Serviço da Divida 113 138 235 257 174 90 90 90 90       

6-Diferença entre Dívida Max e Serviço da Dívida 619 706 808 957 1.158 1.377 1.504 1.627 1.776 2.022 2.186 2.359 2.541 2.734 2.937 

7-Capacidade de Endividamento Ajustada (1) 4.425 5.043 5.769 6.838 8.271 9.837 10.745 11.623 12.686 14.442 15.612 16.847 18.150 19.526 20.979 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul e Secretaria do Tesouro Nacional. 
(1) Considerando taxa de juros de 14%ªª. 
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12. SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES 
 

Dentre os sistemas de informações disponíveis para o conhecimento sistemático da realidade 
e para instrumentar a tomada de decisões pelo Poder Público, quanto ao processo de 
desenvolvimento do Município, destacam-se aqueles a seguir apresentados. 
 

Com respeito ao conhecimento sobre a população, a fonte de dados mais confiável é aquela 
constituída pelos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sendo 
utilizadas as informações dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 e, mais recentemente, da 
Contagem Populacional realizada em 2007, as quais permitem um conhecimento atualizado sobre o 
crescimento, a estrutura e a distribuição espacial da população no Município.  

 
Para melhor instrumentalizar a elaboração dos próximos Censos, é conveniente a celebração 

de um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal e o escritório regional daquele Instituto, 
para compatibilizar os mapas de uso e ocupação do solo e dos setores censitários empregados, 
permitindo espacializar de modo mais rápido e preciso os dados oriundos da tabulação dos próximos 
recenseamentos. 
 

Quanto às informações sobre o território, utilizou-se base cartográfica digital em escala 
1:50.000 produzida pelo Exército Brasileiro para a COPEL, enriquecida com as informações da base 
digital em escala 1:2.000 contendo a área urbana da Cidade de Rio Azul, fornecida pelo 
PARANACIDADE. Os dados da área urbana, porém, encontram-se bastante defasados, demandando 
sua atualização, principalmente quanto às informações cadastrais de lotes, edificações e vias, 
sugerindo-se que a área de abrangência do mapeamento considere a área periurbana também. 

 
Tendo em vista a implementação do presente Plano Diretor Municipal, recomenda-se que os 

parcelamentos do solo que venham a ser implantados nas áreas urbanas sejam registrados na base 
digital por meio de instrumental GPS (Sistema de Posicionamento Global) de precisão submétrica, 
permitindo atualizá-la com a exatidão requerida. Para tanto, a Municipalidade poderia celebrar 
convênio com a COPEL, para que essa empresa ceda o seu aparelho de GPS de alta precisão para, 
de tempos em tempos, desenhar nela os loteamentos e desmembramentos que vierem a ser 
aprovados na Cidade, com a acuidade que um acervo cartográfico de tamanha importância demanda, 
o que seria de interesse de ambas as partes.   

 
Cabe lembrar que em Rio Azul há muitos casos em que os proprietários de lotes urbanos têm 

apenas os recibos de compra e venda do lote, sem escritura. Em algumas situações, o proprietário 
faleceu e os herdeiros não concordam com a venda dos lotes, obrigando os compradores a entrarem 
na justiça com pedidos de usucapião. Outra questão refere-se aos loteamentos irregulares perante o  
IAP, por não ter havido respeito às faixas de preservação permanente ao longo dos fundos de vale.  

 
Tais fatos ilustram a demanda urgente de uma atualização do cadastro imobiliário, visando 

não apenas a regularização fundiária, mas também a justa cobrança do imposto territorial. Do mesmo 
modo, recomenda-se a atualização do cadastro econômico, tendo em vista promover a efetiva 
cobrança do imposto sobre serviços, bem como o maior controle sobre as atividades econômicas 
exercidas no Município. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 

13. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA 
 
 Completada a fase de Avaliação Temática Integrada, que consiste em confrontar os vários 
sistemas entre si – sistema de atividades humanas, de atividades produtivas, de sustentação natural, 
de sustentação adaptado, de controle de informações, e de controle de decisões – e analisar as suas 
inter-relações, chegou-se a um quadro-síntese contendo as principais condicionantes, deficiências e 
potencialidades diagnosticados no Município. 
 

Os condicionantes são elementos da base física natural ou antrópica que condicionaram a 
evolução do Município no passado, que influenciam seu comportamento no presente, ou ainda que 
podem vir a direcioná-lo no futuro. Dada a sua importância para a compreensão do processo de 
desenvolvimento do Município e o fato de, muitas vezes, não poderem ser modificados, é 
fundamental compreender sua natureza e dinâmica, para se poder formular diretrizes de 
planejamento que envolvam práticas de preservação, manutenção e conservação desses elementos. 
 
 Já as deficiências são disfunções ou problemas que precisam ser corrigidos, resolvidos ou 
minimizados, bem como eventos que implicam em risco para a saúde ou o bem-estar da população, 
os quais se constituem ameaça para a estrutura urbana ou para o desenvolvimento do Município. As 
potencialidades, por sua vez, são situações ou condições que constituem vantagens sub ou não 
aproveitadas, as quais poderiam alavancar o desenvolvimento do Município, envolvendo a 
possibilidade de expansão ou intensificação das funções de determinados setores ou atividades.   

 
Com base nas investigações efetuadas durante a etapa da Avaliação Temática Integrada 

para o município de Rio Azul, foram definidas as seguintes condicionantes, deficiências e 
potencialidades, de acordo com cada aspecto pesquisado. Ver TABELA 30. 
 

TABELA 30 – CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES 
SISTEMA ASPECTOS CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

Município localizado na 
Mesorregião Sudeste 
Paranaense, a 40 km de 
Irati e 75 km de União da 
Vitória 

Pequena expressividade no 
espaço regional 

Proximidade a dois centros 
urbanos de médio porte 
bem equipados quanto a 
comércio e serviços 

LOCALIZAÇÃO 
FISIOGRÁFICA 

Sede municipal localizada 
junto à BR-153 

Desativação da linha férrea 
em território municipal 

Boa acessibilidade à malha 
rodoviária regional 

Relevo suave ondulado, 
sendo mais acidentado a 
noroeste e mais suave a 
sudeste  

Obstáculos à mecanização na 
porção acidentada 

Aptidão ao uso urbano e às 
atividades agrícolas na 
porção de relevo suave 

Sede municipal junto ao Rio 
Faxinal, em área de relevo 
plano a suave ondulado 

Riscos de inundação 
Ocupação indevida de 
várzeas e fundos de vale 

Aptidão à ocupação na 
maior parte da área urbana 

Perfil geológico bastante 
diversificado 

Alta suscetibilidade à erosão 
Baixa fertilidade do solo  

Potencial para argila, saibro 
e diabásio 

Clima mesotérmico úmido 
subtropical 

Invernos frios, com geadas 
severas e freqüentes 

Chuvas bem distribuídas ao 
longo do ano 

Bacia do Rio Iguaçu, sub-
bacia do Rio Potinga 

Pouca disponibilidade de 
água subterrânea 
Comprometimento dos 
mananciais superficiais 

Rede hidrográfica densa 

SISTEMA DE 
SUSTENTAÇÃO 

NATURAL 

FÍSICO-
AMBIENTAIS 

Floresta de Araucária 
Pouca arborização pública na 
sede municipal 

Boa cobertura florestal na 
área rural e perirubana 

RELAÇÕES 
REGIONAIS 

Mesorregião com uma das 
menores participações no 
valor adicionado do Estado 

Pequena participação dos 
setores de agricultura, 
comércio e serviços  

Participação satisfatória do 
setor industrial, com ênfase 
para o madeireiro e de 
papel e papelão 

Predominância do setor 
agropecuário no PIB 
municipal 

Retração do setor industrial 
Pouca expressividade do PIB 
de comércio e serviços 

Crescimento do PIB 
superior à Mesorregião e ao 
Estado na última década 

Expressiva produção 
agrícola, com destaque para 
o milho, fumo, soja e feijão, 
além do reflorestamento 

Pecuária pouco 
representativa 
Cooperativismo incipiente 

Clima e relevo favoráveis às 
atividades silviagropastorís 

Instalação recente de novas 
indústrias no Município 

Pequeno aproveitamento dos 
recursos minerais 
Reduzida transformação da 
produção agrícola 

Produção local com alto 
potencial de transformação 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

ECONOMIA 

Existência de comércio e 
serviços para atender às 
necessidades cotidianas  

Inexistência de comércio e 
serviços complexos 
Infra-estrutura de alojamento 
e alimentação insuficiente 

Parque Municipal da 
Pedreira e demais atrativos 
para fomentar o turismo 
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TABELA 30 – CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES (continuação) 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

EMPREGO 

Predominância do setor 
terciário (58,7%) e 
secundário (38,0%) na 
geração de empregos 

Alto índice de informalidade 
no mercado de trabalho  
Vagas do setor terciário são 
em grande parte em órgãos 
públicos 

 
Saldo positivo da variação 
do emprego entre 2002/06 
 

Crescimento lento da 
população total, com 
aumento da urbana e queda 
da rural na última década 

Esvaziamento do campo 
Sobrecarga da infra-estrutura 
urbana 
Redução da arrecadação  

Diminuição dos impactos 
decorrentes das altas taxas 
de natalidade 

EVOLUÇÃO E 
ESTRUTURA 

DEMOGRÁFICA 
Declínio das taxas de 
fecundidade e o aumento da 
longevidade 
Aumento da participação da 
PIA no total da população  

Aumento da demanda por 
vagas de emprego 
Aumento na demanda por 
asilos e programas para a 
terceira idade 

Diminuição da demanda por 
creches e ensino pré-
escolar 

SISTEMA DE 
ATIVIDADES 
HUMANAS 

QUALIDADE DE 
VIDA 

IDH-M da Mesorregião em 
7º lugar no Estado e do 
Município em 5º na Região 

Freqüência escolar e renda 
inferiores à mediana da 
Mesorregião 

Longevidade e índice de 
alfabetização superiores à 
mediana da Mesorregião  

Ocupação espontânea ao 
longo da antiga ferrovia 

Conflitos entre o arruamento, 
ferrovia e os fundos de vale  

Lotes urbanos de grandes 
dimensões, propiciando a 
permeabilidade 

USO E 
OCUPAÇÃO DO 

SOLO Usos comerciais localizados 
no Centro e ao longo do 
principal eixo viário  

Conjuntos habitacionais 
distantes do centro da Cidade 
 

Indústrias localizadas em 
área apropriada do ponto de 
vista ambiental e logístico 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

Baixa densidade 
demográfica urbana 

Existência de vazios urbanos 
no quadro urbano 

Área urbana suficiente para 
o crescimento populacional 
no horizonte do Plano  

SISTEMA VIÁRIO 
Arruamento irregular, 
conforme os loteamentos 
foram sendo implantados 

Formato longilíneo da Cidade, 
dificultando as ligações intra-
urbanas 

Vias largas, facilitando a 
trafegabilidade 

Cidade atendida por rede de 
abastecimento de água 

Pouca vazão, demandando 
uma nova captação  
Abastecimento precário nas 
comunidades do interior 

Bom percentual de 
atendimento da rede de 
abastecimento de água 

Cidade atendida por rede de 
coleta de esgotos 

Ineficiência da estação de 
tratamento de esgotos em 
dias de chuva 

Bom percentual de 
atendimento da rede de 
coleta de esgotos  

Cidade com 45,0% de vias 
pavimentadas 

Precariedade da rede de 
drenagem pluvial 
Pontos de inundação isolados 

Ausência de casos de 
erosão no quadro urbano 

Cidade atendida por rede de 
iluminação pública 

Necessidade de substituição 
de lâmpadas por outras mais 
eficientes em algumas vias 

Bom percentual de 
atendimento da iluminação 
pública 

INFRA-
ESTRUTURA 

Município razoavelmente 
atendido por comunicações 

Ausência de jornal local 
Telefonia fixa, móvel e 
agência dos Correios 

Município dispõe de 
ligações com a Capital e 
demais municípios da região 

Ausência de transporte 
coletivo intramunicipal  
Poucos horários de ônibus 
entre o Município e a Capital 

Terminal rodoviário em bom 
estado e bem localizado 
 

Coleta e deposição de 
resíduos sólidos e cemitério 
a cargo do Município 

Antigo lixão muito próximo à 
Cidade, constituindo passivo 
ambiental 

Novo aterro sanitário em 
implantação 

Rede escolar compreende 
33 estabelecimentos da 
educação infantil ao ensino 
médio 

Ensino multisseriado nas 
escolas municipais do interior 
Ausência de ensino 
profissionalizante e superior 

Biblioteca Cidadã recém 
construída 
Plano Municipal de 
Educação em implantação 

Rede assistencial à saúde 
compreende 10 postos de 
saúde municipais e um 
hospital particular 
Município pertence ao 
CIS/AMCESPAR  
 

Ausência de médicos 
especialistas e de serviços de 
maior complexidade 
Baixos índices de vacinação  
Aumento da mortalidade 
infantil e dos índices de 
gravidez na adolescência 

Centro da Saúde da Mulher 
recém construído 
Programa Saúde da Família 
em andamento 
Taxas nulas de mortalidade 
materna, por tuberculose, 
AIDS e hanseníase 

Município não tem CRAS  
 

Alto índice de alcoolismo 
Asilos estão superlotados 

Poucos casos de drogas ou 
prostituição 
Pequeno déficit habitacional 

SISTEMA DE 
SUSTENTAÇÃO 
ADAPTADO 

SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

Município tem Ginásio, 
Estádio e quadras de 
esportes 

Precariedade das instalações 
físicas dos estabelecimentos 
esportivos 

Realização de torneios e 
campeonatos esportivos 

LEGISLAÇÃO 
URBANÍSTICA 

Lei Orgânica Municipal e 
Código de Posturas 
atualizados 

Município não dispõe de 
legislação urbanística 

Lei Orgânica Municipal 
contém instrumentos do 
Estatuto da Cidade 

SISTEMA DE 
CONTROLE DE 
DECISÕES FINANÇAS 

MUNICIPAIS 
Excessiva dependência de 
transferências externa 

Aumento recente dos gastos 
com pessoal  

Boa capacidade de 
endividamento 

SISTEMA DE 
CONTROLE DE 
INFORMAÇÕES 

BASE DE DADOS 
Inexistência de base de 
dados cadastrais 
sistematizada e atualizada 

Necessidade de 
georreferenciamento das 
informações cadastrais 

Mapeamento recente do 
Município em escala 
1:50.000  
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