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2.1. O Estado do Paraná
O Estado do Paraná está localizado na região sul do Brasil. Possui uma extensão territorial de 199.314,850 km², o
que corresponde aproximadamente a 2,34 % do território nacional. A sua posição geográfica está a 51º de
longitude oeste e 24º de latitude sul. A maior parte do território paranaense está abaixo do Trópico de
Capricórnio (23,4º S) que atravessa a porção norte do estado. Os limites políticos do Paraná de acordo com os
pontos cardeais são: em relação a três unidades federativas, ao norte e a nordeste com o Estado de São Paulo,
ao sul com o Estado de Santa Catarina, e à nordeste com o Estado do Mato Grosso do Sul; 2 países sulamericanos: à sudeste, fronteira com a Argentina, e à oeste, fronteira com o Paraguai; e o Oceano Atlântico à
leste, como mostra o mapa 2.1.1.
O Paraná é composto por 399 municípios, agrupados em 10 mesorregiões e 39 microrregiões, somando uma
população de 10.261.856 habitantes, segunda a estimativa do IBGE para o ano de 2006. A maior parte dos
municípios possui até 20 mil habitantes, um percentual de 80%. A tabela 2.1.1 a seguir, mostra a distribuição da
população nos municípios do Estado do Paraná.

Tabela 2.1.1 – Distribuição da População nos municípios do Estado do Paraná.
População
até 2.000
habitantes

População
entre
2.001 e
5.000
habitantes

População
entre
5.001 e
10.000
habitantes

População
entre
10.001 e
20.000
habitantes

População
entre
20.001 e
50.000
habitantes

População
entre
50.001 e
100.000
habitantes

População
mais de
100.000
habitantes

População
entre
100.001 e
500.000
habitantes

População
acima de
500 mil
habitantes

Total de
Municípios

Número
municípios

3

92

121

102

51

18

12

11

1

399

Porcentagem
(%)

0,75%

23,06%

30,33%

25,56%

12,78%

4,51%

3,01%

2,76%

0,25%

100,00%

População até 5.000
habitantes

População entre 5.001 e
20.000 habitantes

População entre 20.001
e 100.000 habitantes

População mais de
100.000 habitantes

Pop.
acima 500
mil hab.

Total de
Municípios

Número
municípios

95

223

69

23

1

399

Porcentagem
(%)

24%

56%

17,29%

5,76%

0,25%

100,00%

Fonte: IBGE, 2000.
Dados Trabalhados pela Ecopólis

De acordo com a tabela 2.1.1, do total de municípios, 95 destes, ou seja, 24% possuem uma população até 5 mil
habitantes. Já 223 municípios, ou seja, 56% possuem uma população entre 5 mil e 20 mil habitantes; somam 69
municípios entre 20 mil e 100 mil habitantes o que representa 17% do total; 23 municípios possuem acima de
100 mil habitantes o que equivale a 5,76%, e 1 acima de 500 mil habitantes, sendo este o município da capital
do Estado, Curitiba (IBGE, 2000), como mostra o gráfico 2.1.1.
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Gráfico 2.1.1 – Número de municípios por tamanho da população no Estado do Paraná, segundo o Censo
Demográfico de 2000.

Fonte: IBGE/ Dados trabalhados pela Ecopólis

A figura 2.1.1. mostra a distribuição da população dos municípios no Estado do Paraná e sua concentração por
região, sendo as mais povoadas as que se localizam próximas a capital Curitiba e as regiões centro, norte e
extremo oeste.

Fig. 2.1.1: Mapa do Estado do Paraná e a distribuição da população nos municípios
Fonte: IBGE, Censo Demográfico/ IPARDES

Segundo o Censo de 2000, a maior parte da população do estado reside na área urbana, um total de 7.781.790
habitantes, enquanto na área rural a população é de 1.776.790. Esses dados mostram que o Estado do Paraná
possui um grau de urbanização aproximado de 81%, ou seja, a maior parte da população reside na área urbana,
ao passo que 80% do território paranaense é composto por pequenas e médias propriedades rurais.
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O setor econômico do estado ocupa a quinta posição em relação às demais unidades federativas do Brasil desde
o início da série do PIB – Produto Interno Bruto, em 1985. Ultimamente, o Estado do Paraná tem contribuído
para o valor do PIB Nacional com 6,4% (IBGE, 2003). Ao longo dos anos 1980, o PIB do Paraná cresceu 3,4 %
enquanto a média brasileira foi de 3%. No ano de 2002, tornou-se o segundo maior produtor de grãos do país,
com uma produção de 22 milhões de grãos, responsável por 23,5% de toda produção brasileira, sendo o maior
produtor de milho, feijão e trigo, e o segundo na produção de soja, mandioca e cana-de-açúcar.
Durante a década de 1990 houve um processo de reestruturação na indústria paranaense para adaptação à
política de abertura da economia, ocorrendo um relativo movimento de modernização do parque produtivo,
apoiado na valorização do câmbio, em paralelo a uma intensa transformação nas estruturas organizacionais e
estratégias empresariais. No setor agropecuário, o câmbio valorizado, ao mesmo tempo em que prejudicou as
exportações, possibilitou o investimento nas grandes propriedades em modernização das máquinas e dos
equipamentos agrícolas.
O Estado do Paraná embora tenha apresentado os melhores índices no setor econômico, ainda não obteve os
mesmos resultados quanto às questões sociais. A renda per capita do estado no ano 2004 foi de R$12.339,00,
enquanto a do Brasil era de R$11.658,00. De acordo com o IBGE no ano de 1991, o Índice de Gini, que mede a
desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita, para o Paraná foi de
0,597, ou seja, menor que o índice do Brasil com 0,6366. O valor do índice varia de 0 quando não há
desigualdade, sendo a renda igual para todos, a 1 quando a desigualdade é máxima, ou seja, alguns detêm toda
a renda da sociedade, enquanto os demais não possuem renda. Em 2000, o índice de Gini no Paraná foi de
0,607, o que corresponde ao aumento de desigualdade de renda, enquanto no Brasil o índice diminuiu para
0,6090.
Dentre os vários índices que compõem os graus de desenvolvimento humano, o IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano é calculado pela combinação de 3 indicadores: esperança de vida ao nascer,
escolarização e alfabetização de adultos, e a renda per capita. A partir disso, é possível compor o IDH-M (médio)
pela média aritmética dos IDH-M Longevidade, IDH-M Escolaridade e IDH-M Renda. O índice varia de 0 a 1,
sendo de 0 a 0,5 é considerado IDH baixo, de 0,5 a 0,8 é médio, e de 0,8 a 1 é alto. Quanto ao IDH do Paraná,
em 1991 o índice do estado era de 0,711, e em 2000, o mesmo índice foi de 0,787, um aumento de 9,66%,
considerado um IDH de médio desenvolvimento, acima do IDH nacional de 0,766. Em relação aos demais estados
brasileiros, o Paraná está em sexto lugar. Entretanto, uma parcela considerável de 33% das cidades paranaenses
possui IDH abaixo da média nacional, e apenas 36% da população vive em municípios de alto índice de
desenvolvimento. Nos demais estados da região sul, a porcentagem de municípios com IDH alto é maior que no
Paraná, ultrapassando os 60% em estados como Santa Catarina. Segundo os componentes do IDH do Paraná no
ano de 2000, a esperança de vida é de 73,5 anos, a taxa de mortalidade infantil é 20,7 crianças por mil e a taxa
de analfabetismo no estado é de 7%.
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