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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar a evolução do desenvolvimento dos 139 municípios que 

estão na faixa de fronteira paranaense, através de análise do Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) e das três categorias que o compõe, IFDM Educação, 

IFDM Emprego e Renda e IFDM Saúde, no período de 2000 a 2010. Para a realização desta 

pesquisa a revisão bibliográfica compreendeu o estudo das principais teorias de economia 

regional para estudos do desenvolvimento regional que explica a distribuição espacial do 

desenvolvimento detectado nos estudos em questão. Os dados da pesquisa foram obtidos no 

IBGE, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – Firjan, Ipardes e Ministério da Integração 

Nacional. Os dados foram trabalhados e analisados sob a ótica estatística e de 

geoprocessamento na distribuição espacial dos resultados. Cujos resultados permitiram 

analisar e entender as formações de padrões (clusters) espaciais, positivos e negativos, no 

agrupamento dos valores atribuídos pelo IFDM para os municípios em estudo. E também, 

pode perceber a formação de anomalias (outliers) onde alguns municípios apresentam valores 

diferentes que sua vizinhança. São resultados mostrados em gráficos e cartogramas temáticos, 

produzidos através de softwares para análises estatísticas que permitem a distribuição espacial 

dos dados para uma análise visual dos resultados finais. 

 

 

Palavras chave: desenvolvimento regional, faixa de fronteira, municípios paranaenses, IFDM, 

geoestatística, economia, social, indicadores de desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the evolution of the development of the 139 

municipalities that are in the strip of border of Paraná, through analysis of Index FIRJAN 

Municipal Development Index (IFDM) and the three categories that compose it: IFDM 

Education, IFDM Employment and Income IFDM health, in the period 2000-2010. For this 

research, the literature review included the study of the main theories of regional economics 

for studies of regional development that explains the spatial distribution of development 

detected in the studies in question. Survey data were obtained from the IBGE, the Federation 

of Industries of Rio de Janeiro - FIRJAN, Ipardes and Ministry of National Integration. The 

data were processed and analyzed from the viewpoint of statistical and GIS in the spatial 

distribution of the results. The results allowed us to analyze and understand the formations of 

type (clusters) space, positive and negative, in the grouping of the values assigned by IFDM 

to municipalities under study. Also, you can see the formation of anomalies (outliers) where 

some municipalities have different values than their neighbors. Results are shown in graphs 

and maps thematic, produced using software for statistical analyzes that allow the spatial 

distribution of data to a visual analysis of the final results. 

 

Keywords: regional development, Frontier Strip, Municipalities Paranaenses, IFDM, 

geostatistics, economic, social, development indicators, 
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1 – INTRODUÇÃO 

O interesse governamental pela fronteira brasileira antes estava voltado para a 

fronteira marítima; atualmente com a criação do Mercosul, este interesse foi direcionado para 

a fronteira terrestre, e se tornou um tema relevante a partir da primeira década do século XXI 

cujo objetivo é o desenvolvimento e a integração desta região com o restante do país. 

O processo de globalização enquanto fenômeno econômico, objeto das mudanças 

tecnológicas e expansão dos mercados, transformador da organização econômica social e 

política mundial. Caracterizado como um processo em evolução e expansão e de 

transformação do território, criou uma nova concepção do conceito de fronteira, ou seja, 

mudou o conceito de fronteiras e limites internacionais, que deixou de ter uma abordagem 

política para ser entendido como uma transformação do território pelas relações econômicas e 

comerciais praticadas.  

O crescente aumento da participação brasileira no comércio exterior se apresentou de 

forma significativa, principalmente nas relações comerciais entre os países do MERCOSUL. 

Porém, os benefícios das politicas públicas dos processos de desenvolvimento para integração 

regional não abrange todas as regiões brasileiras.  

Com a proposta de melhorarias na qualidade de vida, tanto no âmbito social quanto 

econômico, promover a segurança nacional e realizar o desenvolvimento em faixa de 

fronteira, nos últimos anos surgiu diversos mecanismos de desenvolvimento regional. 

O desenvolvimento regional definido como política de inovação para o 

desenvolvimento da faixa de fronteira brasileira busca dinamizar a economia, o melhora a 

infraestrutura de transportes e logística, fomentar as áreas social e produtiva, e melhorar as 

condições de cidadania, com o envolvimento e fortalecimento dos potenciais endógenos de 

aproveitamento da organização social e das características produtivas locais. 

Neste sentido, se pode verificar que a faixa de fronteira paranaense apresenta baixo 

grau de relação e permeabilidade com as fronteiras internacionais – paraguaia e argentina –, 

com exceção das cidades-gêmeas – Foz do Iguaçu e Barracão. Visto que os países 

confrontantes da tríplice fronteira apresentam diferentes graus de desenvolvimento para as 

regiões que fazem a interface fronteiriça. 
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As especificidades regionais da faixa de fronteira paranaense, no que se refere à 

localização, solo e clima, aliadas à evolução positiva das atividades produtivas, são 

condicionantes para resolver problemas de desenvolvimento social e econômico, necessitando 

de estruturação logística para proporcionar a interligação entre as regiões que ficaram às 

margens do desenvolvimento. 

As relações comerciais e interações entre os municípios, na maioria das vezes, 

acontecem de forma desordenada e desequilibrada, possibilitando desigualdades, 

concentração de renda e estruturas precárias, ou seja, mantém-se o processo criador de 

diferenças e problemas sociais e regionais.  

A necessidade de elaboração de um planejamento estratégico na administração 

pública municipal, para atender ao marco legal, constitui uma inovação e uma modernização 

da gestão, e fez surgir novos índices que facilitam a aferição dos impactos das políticas 

sociais. No entanto o IDH-M, índice mais utilizado, apresenta resposta de longo prazo; 

dificultando a realização de um acompanhamento técnico em tempo, dos resultados das 

políticas públicas para melhoria da qualidade de vida, por parte dos gestores locais que tem 

mandato de duração de quatro anos. Em sua maioria, os municípios brasileiros, não dispõe de 

recursos humanos e financeiros para elaboração de pesquisas para acompanhamento das 

políticas públicas sobre o desenvolvimento social e quando o fazem é para atender exigências 

de projetos de desenvolvimento financiados por bancos de desenvolvimento. 

Conforme relata Jannuzzi (2002) a análise de indicadores sociais de desenvolvimento 

tem o caráter de subsidiar as ações de planejamento e formulação de políticas sociais para as 

diferentes esferas de governo. Os indicadores sociais permitem ao poder público e a sociedade 

civil monitorar as condições de vida e bem-estar da população; além de servir como objeto de 

pesquisas acadêmicas que observam as mudanças sociais e os causadores dos diferentes 

fenômenos sociais. 

Com isso o IFDM tornou-se um indicador capaz de suprir a demanda de informações 

de desenvolvimento, em tempo, sem custos e com dados de órgãos oficiais. Apresenta dados 

de todos os municípios, com a possibilidade de extrapolar os resultados e fazer comparativos 

de desenvolvimento com outras regiões no território brasileiro. 

Para a faixa de fronteira, com o recorte no estado do Paraná, para os anos entre 2000 

a 2010, foram utilizados os dados do IFDM visando um comparativo de desenvolvimento dos 

municípios desta região. 
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Objetivo geral 

Analisar o desempenho dos municípios que compõem a Faixa de Fronteira do estado 

do Paraná, nos aspectos relacionados ao desenvolvimento social e econômico, através do 

IFDM e descrever a experiência de desigualdade regional. 

Objetivos Específicos 

• Utilizar o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) para analisar de forma 

evolutiva o desempenho econômico e social para os municípios na Faixa de Fronteira 

paranaenses, no período entre os anos de 2000 a 2010;  

• Identificar as cidades mais eficientes em desenvolvimento, conforme o IFDM e 

analisar se a eficiência promove desenvolvimento na vizinhança; 

• Identificar e analisar os efeitos de heterogeneidade espacial nas dinâmicas municipais 

que atuam sobre o desenvolvimento regional.  

2 – METODOLOGIA 

Para Goodchild (1988) os estudos de autocorrelação espacial como expressão básica 

da dependência entre observações no espaço em regiões vizinhas, e a noção de processo 

estacionário tirado da estatística, onde indica que as relações existentes entre as medidas são 

em função da distância, são conceitos que permitem a construção de superfícies 

estatisticamente teorizadas a partir de dados reais, através de procedimentos geoestatísticos 

em softwares de SIG. 

Nos estudos de Economia Regional, Anselin (1988) desenvolveu diversas técnicas de 

estatística espacial que têm apresentado grandes diferenciais e estão sendo cada vez mais 

utilizadas para análise espacial de dados socioeconômicos. 

Essas técnicas desenvolvidas pelo autor, além de propiciar e necessitar a construção 

de diversos softwares para uso geoestatísticos; entre eles estão: OpenGeoDa, IpeaGEO 

(IPEA) e Terra View (Inpe), que consistem em trabalhar em um ambiente interativo 

combinando mapas com gráficos estatísticos.  
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A necessidade de quantificação da dependência espacial presente num conjunto de 

geodados levou ao desenvolvimento da chamada estatística espacial, apresentado por Anselin 

(1992) cuja característica principal é o foco em inquirir padrões espaciais de lugares e valores, 

identificando: a associação espacial existente entre eles e a variação sistemática do fenômeno 

por localização. 

Primeiro buscou-se os nos sítios eletrônicos do Instituto Brasileiro de Geografia 

(IBGE), Instituto de Terras Cartografias e Geodésia do Paraná (ITCG) os arquivos shapefile 

georreferenciados do ano de 2005, dos municípios, micro e mesorregiões do Paraná e no sitio 

eletrônico do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). 

No sitio eletrônico da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) baixou-se os dados anuais do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) para o Estado do Paraná, desde a sua primeira publicação. 

A segunda etapa do trabalho foi conferir os dados dos indicadores e separá-los pelos 

municípios em estudo; os dados resultantes foram tabulados no programa Excel, gerando uma 

matriz de dados que serviu de base para a composição de mapas, fluxos, tabelas e gráficos. 

Em seguida criou-se os shape exclusivo dos municípios da Faixa de Fronteira do estado do 

Paraná, utilizando o programa gratuito de georreferenciamento Quantum GIS. 

A terceira e ultima etapa foi gerado os mapas de desempenho do IFDM dos 

municípios, utilizando o software Quantum GIS e IpeaGEO e GeoDa e analisados os dados 

produzidos.  

Indicadores de Desenvolvimento 

O Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal (IDH-M), desenvolvido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), apresenta-se como uma 

proposta de indicador social, porém a sua periodicidade decenal, que é a mesma do censo, 

dificulta atender as necessidades de avaliação da evolução das condições sociais da 

população, através da geração de indicadores com intervalos de tempo mais curtos. 

O Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM), criado pelo Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), tem periodicidade anual e 

considera, com igual ponderação, as três principais áreas de desenvolvimento econômico e 

social, a saber: a) emprego, renda e produção agropecuária; b) educação; c) saúde. Com o 
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agravante de representar a realidade paranaense, uma realidade regional, com características 

regionais na sua sociedade e economia. Impossibilitando sua extrapolação para comparativo 

de dados com outras Unidades da Federação. 

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que é diferente do Índice de 

Desenvolvimento Humano – Municipal (IDH-M) basicamente na escala e na temporalidade; 

enquanto o IDH-M é uma decomposição do IDH que abrange índice para comparação em 

uma escala global, o IFDM serve para uma comparação em uma escala regional. 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo do Sistema 

da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) de periodicidade anual, que teve 

inicio no ano de 2000 e acompanha o desenvolvimento de todos os 5.564 municípios 

brasileiros em três áreas: Emprego e Renda, Educação e Saúde. 

O IFDM é elaborado exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, 

disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde, é elaborado anualmente e 

acompanha o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, retratando as áreas emprego 

e renda, educação e saúde. 

Tanto para o IDH quanto para o IFDM, o desenvolvimento humano é um processo 

complexo que juntamente com os aspectos econômicos, deve ser igualmente considerado as 

dimensões relativas à vida social e à qualidade de vida dos indivíduos. 

O IFDM varia de 0 a 1, em uma escala ascendente, quanto mais próximo de 1 maior 

o desenvolvimento do município. Além disso, sua metodologia possibilita determinar, com 

precisão, se a melhora relativa ocorrida em determinado município decorre da adoção de 

políticas específicas ou se o resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais 

municípios. 

O indicador é constituído das dimensões emprego e renda, educação e saúde. As 

variáveis selecionadas que compõem cada dimensão e a estrutura adotada para estabelecer 

cada dimensão são descritas no quadro abaixo. 
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Quadro 1 – Resumo das variáveis que compõem o cálculo do Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

IFDM 

Emprego e Renda Educação Saúde 

Geração de emprego formal 

Estoque de emprego formal 

Salários médios do emprego 
formal 

Taxa de matrícula na educação 
infantil 

Taxa de abandono 

Taxa de distorção idade-serie 

Porcentual de docentes com ensino 
superior 

Média de horas aula diárias 

Resultados do IDEB 

Número de consultas pré-natal 

Óbitos por causas mal definidas 

Óbitos infantis por causas evitáveis 

Fonte: Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Fonte: Ministério da Educação Fonte: Ministério da Saúde 

Fonte: Sistema Firjan – 2011. 

Metodologia do IFDM 

O IFDM considera, com igual ponderação, as três principais áreas de 

desenvolvimento humano: Emprego e Renda, Educação e Saúde. A leitura dos resultados — 

seja por áreas de desenvolvimento, seja pela análise dos índices finais. 

O índice varia de 0 (mínimo) a 1 (máximo) para classificar o nível de cada 

localidade. Os critérios de análise estabelecem quatro categorias, variando entre 0 e 1 (quanto 

mais próximo de 1, maior será o nível de desenvolvimento da localidade). 

Tabela 1 – Estágios do desenvolvimento, conforme estabelecido pela metodologia do IFDM 

Pontos Estágios 

0 e 0,4000 baixo desenvolvimento 

0,4001 a 0,6000 desenvolvimento regular 

0,6001 a 0,8000 desenvolvimento moderado 

0,8001 a 1 alto desenvolvimento 

Fonte: Sistema Firjan – 2011. 

A defasagem temporal entre o ano que se refere o IFDM e sua divulgação decorre do 

fato de serem utilizadas apenas estatísticas oficiais dos Ministérios da Saúde, da Educação e 

do Trabalho e Emprego.  

A categoria IFDM Emprego e Renda acompanha a movimentação e as características 

do mercado formal de trabalho, com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do 



20 

 

Trabalho. As categorias emprego formal e salário médio mensal têm o mesmo peso no 

indicador final de emprego e renda, cabendo a cada uma 50% do total. 

A categoria IFDM Educação foi idealizado para captar tanto a oferta como a 

qualidade da educação do ensino fundamental e pré-escola, oferecida nos municípios 

brasileiros, em escolas públicas e privadas, segundo as competências constitucionais de todo 

município.  

A categoria IFDM Saúde procurou focar na saúde básica e utilizar bancos de dados 

considerados pelos especialistas como relevantes e confiáveis. Foram então priorizados os 

bancos de dados dos Sistemas de Informação sobre Mortalidade (SIM) e os bancos de dados 

sobre Nascidos Vivos (Sinasc). (IFDM, 2011, p. 33). A assistência pré-natal é um conjunto de 

ações que envolvem o atendimento precoce da gestante para procedimentos clínicos e 

educativos destinados a acompanhar a evolução da gravidez para proporcionar saúde à 

gestante e à criança (SUCCI, 2008). No estado do Paraná a assistência é feita nos postos de 

saúde municipais em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde, estabeleceu-se que o 

acompanhamento no pré-natal deve ser feito com no mínimo sete consultas e realização de 17 

exames, cujo objetivo central é reduzir a morbidade e mortalidade, tanto materna quanto 

infantil. 

As fontes de dados do IFDM são oficiais e sua metodologia permite a comparação 

quantitativa serial e temporal de todos os municípios analisados. 

Metodologia da Análise Espacial 

Para Anselin (1988) o processo de juntar os dados de indicadores de qualidade de 

vida para montagem de mapas temáticos através de técnicas de análise espacial, como o 

geoprocessamento é uma ferramenta útil para tornar a realidade visível à população. Não 

constituem um fim em si, é somente parte do processo de investigação de relações sociais 

construídas dentro de uma organização espacial. A análise espacial e suas ferramentas servem 

para produzir elementos uteis no combate aos problemas concretos do desenvolvimento. 

Na dissertação foi trabalhado com o QGis 1.8 um software para uso em Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), gratuito. O uso do QGis serviu para visualizar, gerenciar, 

editar, analisar os dados do IFDM e compor mapas digitais, além de gerar arquivos em 

planilha Excel compatível com uso no software OpenGeoDa. 
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Para a criação das representações gráficas da distribuição de frequências dos dados 

do IFDM, com caráter preliminar das análises de distribuição da densidade e como importante 

indicador da distribuição de dados, foi utilizado o software gratuito de análise estatística 

espacial OpenGeoDa (GeoDa Center for Geospatial Analysis and Computation, 2011) criado 

por Luc Anselin (1999), é um software fácil de ser utilizado que realiza os cálculos de análise 

e econometria espacial, mostrando seus resultados em mapas e gráficos. 

Para contribuir com o estudo espacial do IFDM utilizamos o IpeaGEO, um software 

gratuito para análises estatísticas; foi desenvolvido pela Assessoria de Métodos Quantitativos 

da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanos e Ambientais do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Possibilitando realizar as técnicas de análise de autocorrelação 

espacial ao aplicar a estatística Índice de Moran, cujos resultados mostram o associação linear 

espacial entre os vetores de valores temporais e a média ponderada dos valores da vizinhança, 

que possibilita identificar a estrutura existente e estimar a importância desta autocorrelação 

espacial entre as regiões. Representado por esta formula estatística: 

 

Sendo: n o número de áreas ou unidades estudadas, yi é o valor de interesse 

considerado na área, y é a média do valor considerado na área de estudo, wij é o peso espacial 

atribuído na conexão entre as áreas i e j 

O coeficiente I de Moran varia entre -1 a +1, quantificando o autocorrelação espacial 

existente, sendo: valores de I de 0 a +1 é positiva, de 0 a -1 é negativa e valores próximos de 

zero, indicam a inexistência de autocorrelação espacial significativa entre os valores dos 

objetos e seus vizinhos. Seguindo a metodologia proposta por Anselin (1995 e 2005), serão 

utilizados também outros métodos que visam a complementação do I de Moran como o 

diagrama de dispersão de Moran e estatísticas LISA (Indicadores Locais de Associação 

Espacial). 

Ainda conforme o autor, o coeficiente I de Moran local decompõe o indicador global 

de autocorrelação em indicadores locais e distribui as observações em quatro categorias, 

sendo alocadas em correlações conforme a sua participação e distribuídas em cada quadrante 
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de dispersão de Moran: alto-alto, alto-baixo, baixo-alto e baixo-baixo. Assim sendo, para 

visualização das áreas que apresentam os indicadores com maior significância serão 

mostrados no Gráfico de Espalhamento de Moran e o cartograma que mostram o box map. 

O uso do gráfico de espalhamento de Moran, para Anselin (2000), Câmara, 2002 e 

Lopes (2005) é comparar os valores dos indicadores normalizados de cada município com a 

média dos valores dos indicadores normalizados dos municípios vizinhos. Através dele é 

possível visualizar a existência de dependência ou de autocorrelação espacial e elaborar 

observações nas diferentes associações espaciais de cada indicador. O box map é um mapa 

coroplético1 que permite visualizar a distribuição espacial do Gráfico de Espalhamento de 

Moran, onde o indicador de cada município é representado por uma cor de acordo com a sua 

localização no quadrante do gráfico.  

Análise Espacial 

De acordo com os dados estudados, a Mesorregião Oeste é a que apresenta os 

melhores resultados do IFDM no ano de 2010, seguido da Mesorregião Sudoeste. No entanto, 

essas duas Mesorregiões também tem municípios com baixos resultados, cujo 

desenvolvimento é regular. 

Com isso, entende-se que a localização próxima ou distante, de um município polo, 

não significa que o desenvolvimento será igual para todos. Nesse espaço estão inseridas 

outras variáveis que podem definir a situação de cada município; entre elas está a o Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM2 que permite aos dirigentes políticos locais, fazer os 

investimentos necessários para a melhoria da qualidade de vida da população; outra variável é 

a má gestão municipal dos recursos financeiros.  

Análise Exploratória de Dados Espaciais 

A Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) pode ser compreendida como 

sendo um conjunto de técnicas de uso de informações, que se apresentam espacialmente 

                                                             
1 Os mapas coropléticos são elaborados com dados quantitativos e apresentam [...] uma sequência ordenada de 
cores que aumentam de intensidade conforme a sequência de valores apresentados nas classes estabelecidas 
(Archela e Thery, 2008). 
2 É uma transferência financeira da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da 
arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Conforme a CF, Art. 
159, I, b. 
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localizadas, com a finalidade de descrever e mostrar a relevância dos arranjos espaciais dos 

fenômenos na análise e na interpretação de resultados obtidos. 

“Coleção  de  técnicas  para descrever e visualizar distribuições espaciais,  identificar  

situações  atípicas,  descobrir padrões  de associação  espacial,  clusters  e  sugerir  regimes  

espaciais  ou  formas  de  heterogeneidade  espacial” (ANSELIN, 1995). 

Conforme Anselin (1998) o conceito básico da AEDE está na aplicação da 

autocorrelação espacial ou da associação espacial, cujo objetivo é identificar o padrão de 

distribuição dos dados que melhor explica os valores da forma com que se encontram 

correlacionados no espaço. Os quais podem ser identificados através de testes formais de 

associação espacial como as estatísticas I Moran global e o global Indicator of Spatial 

Association Indicador (LISA). 

Ainda conforme o autor, no processo da análise espacial, uma das etapas 

fundamentais para identificar padrões espaciais nos dados capaz de gerar e validar hipóteses e 

avaliar modelos é a visualização gráfica produzida por software de geoestatística. 

Quadro 2 – Tipos de autocorrelação espacial 
Cores e tipos de 
autocorrelação 

Descrição 

Alto – Alto 
Municípios que apresentam valores altos do IFDM cujos vizinhos também apresentam 
valores altos. 

Alto – Baixo 
Municípios que apresentam valores altos do IFDM cujos vizinhos apresentam valores 
baixos. 

Baixo – Alto 
Municípios que apresentam valores baixos do IFDM cujos vizinhos apresentam valores 
altos. 

Baixo - Baixo 
Municípios que apresentam valores baixos do IFDM cujos vizinhos também apresentam 
valores baixos. 

Fonte : Elaborado pelo autor, conforme Anselin (1998). 

Conforme Druck et al. (2004) outra forma de representar o diagrama de I. de Moran 

é a elaboração de mapa temático denominado de Box map, onde cada cor do mapa representa 

um dos quadrantes do gráfico de espalhamento. 

Análise de Dados 

A análise espacial de dados serve para aprofundar na compreensão da distribuição 

espacial do IFDM e sua correlação com a vizinhança para verificar se a unidade geográfica, 
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no caso o município, é afetada pela incidência de um valor maior de desenvolvimento em um 

município vizinho, podendo ou não sofrer negativamente ou positivamente com a relação.  

Medidas de correlação 

Conforme Anselin (1995) a avaliação de significância que é feita pelos indicadores 

globais, também deve ser feita com o índice local de Moran (Ii), aplicando hipóteses de 

normalidade ou simulando a distribuição por troca aleatória nos valores dos atributos. 

Determinando a significância estatística do I de Moran pode-se gerar os mapas que indicam as 

áreas que apresentam correlação local com significância diferente dos demais dados locais. 

Para a realização da análise exploratória dos dados espaciais, a estatística dos dados 

podem ser classificadas com Univariadas ou Multivariadas, dependendo do número de 

variáveis envolvidas. Cabendo a escolha diante dos dados existente e das classificações que se 

quer obter, optamos por trabalhar com as técnicas Univariadas, com a geração e análise de 

histogramas e mapas. Diferente das técnicas Multivariadas pede a análise de matrizes de 

dispersão, mapas e gráficos de coordenadas paralelas, entre outros.  

Ao cruzar os dados nos softwares OpenGeoDa e IpeaGEO, estes apresentaram 

gráficos chamados de diagrama de dispersão, que permitiram verificar o comportamento dos 

valores da variável. Observando qual tipo curva do modelo matemático foi apresentada 

(positivo, perfeito positivo, forte positivo, negativo, perfeito negativo ou forte negativo), 

servimo-nos para entender e explicar o fenômeno do IFDM em 2010.  

No entanto, Figueiredo Filho (2009) alerta que os pontos apresentados no diagrama, 

não formam uma curva perfeita conforme descrita no modelo matemático, isto acontece, 

porque o fenômeno em estudo não é um fenômeno matemático e sim um fenômeno que está 

sujeito a influências externas. Cabendo ao pesquisador ajustar o resultado ao que melhor se 

assemelha ao modelo matemático. 

3 – FUNDAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL FRONTEIRIÇO 

O conceito de fronteira evolui da concepção de território do estado, saindo do campo 

político para uma concepção de território globalizado, adentrando no campo econômico, 

sendo assim as definições de fronteiras apresentam novo conceito e sua classificação 

apresenta modificações de quando foi formulada. 
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A fronteira segundo Becker (1988, p. 66) assume um novo significado geopolítico na 

era tecnológica contemporânea, o Estado além de ser gerenciador da economia assegura as 

condições de reprodução das relações de dominação inerentes à hierarquia dos grupos e dos 

lugares. Frente à globalização o Estado tende a impor uma racionalidade local, fazendo uso de 

suas prerrogativas de controle no seu espaço privilegiado, onde o econômico é reconsiderado 

em termos espaciais, de fluxos e estoques.  Para a autora (1988, p.67) a fronteira não é mais 

sinônimo de terras devolutas, cuja sua apropriação econômica foi franqueada aos pioneiros e 

já não se restringe a um processo de colonização agrícola; a situação deixa de ser 

distintamente constituída no espaço físico para se formar no espaço social, político e 

valorativo, contendo os elementos essenciais do modo de produção dominante e da formação 

econômica e social em que se aloca. 

Seja como for, no sentido mais geral, a noção de fronteira como lugar de interação, 

de comunicação, de encontro, de conflito, advém do a priori, de que estamos na presença de 

sistemas territoriais diferentes e de nacionalidades distintas (MACHADO, 2000, p.8). 

Na Constituição Federal de 1934, art. 166, as ações dentro da faixa de fronteira 

foram expandidas para 100 km ao longo das fronteiras. A Constituição Federal de 1937, em 

seu art. 165 retificou a extensão da faixa para 150 km (cento e cinquenta quilômetros) ao 

longo das fronteiras. A Lei nº 6.634, de 1979 em seu Art. 1º considerou a área de 150 Km de 

largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional como área indispensável à 

Segurança Nacional e designou como Faixa de Fronteira. A base territorial das ações do 

Governo Federal para a Faixa de Fronteira estabeleceu como áreas de planejamento três 

grandes Arcos, Norte, Central e Sul, definidos a partir da proposta de reestruturação do 

Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF – 2009), com base na Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Ministério da Integração.  

O Arco Sul inclui a fronteira dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul e detém a maior concentração de municípios por estado. É uma região altamente povoada, 

apresenta uma interface fronteiriça entre cinco países da América do Sul, sendo eles: 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.  
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Figura 1 - Mapa de distribuição dos municípios na faixa de fronteira 

 

Fonte: IBGE – 2012; Ministério da Integração Nacional – 2012 e Programa de Promoção do 
Desenvolvimento da faixa de Fronteira – PDFF – 2009 

No caso da Faixa de Fronteira as sub-regiões foram identificadas e separadas pelos 

critérios das diferenças na base produtiva e na identidade cultural. O Arco Sul foi divido em 

três sub-regiões: 1) Sub-Região XV – Portal do Paraná situa-se no Noroeste do estado do 

Paraná, na zona de transição entre os Arcos Central e Sul. (Diferencia-se tanto pela base 

produtiva quanto pela identidade cultural (marcada pelo afluxo migratório); 2) Sub-Região 

XVI – Vales Coloniais Sulinos subdivididos em três segmentos, Sudoeste do Paraná, Oeste de 

Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul e 3) Sub-Região XVI – Fronteira 

Mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul, conhecido culturalmente como Campanha 

Gaúcha (PDFF, 2009). 
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Além das com importantes diferenciações intra-regionais, o Arco Sul apresenta o 

espaço que sofreu a mais influência de mudanças socioeconômico e cultural de origem 

europeia, pelo histórico da sua colonização, e também, é o território mais intensamente 

afetado pela dinâmica econômica transfronteiriça do bloco econômico Mercosul. 

A Faixa de Fronteira no estado do Paraná do Censo de 1980 era composta por 82 

municípios. Já no censo de 1991 este número aumentou para 123 municípios e em 1998, já 

contava com os 139 municípios atuais, distribuídos em 11 microrregiões dentro de cinco 

mesorregiões, de acordo com a divisão regional determinada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

As mesorregiões que compõe a faixa de fronteira são: mesorregião Oeste, dividida 

em 3 microrregiões de Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo; mesorregião Sudoeste, dividida em 

3 microrregiões de Capanema, Francisco Beltrão e Pato Branco; mesorregião Centro-Sul, 

dividida em 3 microrregiões de Guarapuava, Palmas e Pitanga; mesorregião Centro-

Ocidental, dividida em 2 microrregiões de Goioerê e Campo Mourão; mesorregião Noroeste, 

dividida em 3 microrregiões de: Cianorte, Paranavaí e Umuarama. Somente as mesorregiões 

Oeste e Sudoeste têm todos os municípios contidos na faixa de fronteira do estado do Paraná. 

Conforme a legislação estabelecida sobre a faixa de fronteira e sua extensão espacial, 

percebe-se que o município unificador desses diferentes espaços está no polo de Cascavel que 

devido a sua infraestrutura, possibilita aproximação das diversidades e serviços, seja em busca 

de qualidades médicas, nas vias de transportes da produção ou nos ofícios oferecidos pela 

maior cidade da região, já que está no centro do entroncamento que liga a Região Sul, o 

Mercosul e a faixa de fronteira com o restante do Brasil. 

A variabilidade de costumes e de culturas coincide com a diversidade das aptidões 

naturais e das economias regionais dentro da sua historia de colonização.  

A predominância das pequenas propriedades no Sudoeste, Centro-Sul e parte do 

Oeste Paranaense tem na politica de colonização, no relevo, na composição do solo, na 

economia extrativista da época e nas históricas lutas pela posse da terra, a sua conformação de 

áreas agrícolas para pequenos produtores rurais, que também se estendeu para as demais 

regiões Noroeste e Centro-Ocidental, entretanto com menor intensidade e não impediu a 

existência de grandes áreas agrícolas originadas antes e depois de 1920 a 1960, período 

máximo da movimentação de população com destino as mesorregiões da faixa de fronteira.  
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A história da exploração econômica da faixa de fronteira não só modificou o desenho 

da malha rural, como também modificou o desenho da malha urbana e populacional do estado 

do Paraná, com impacto nacional. 

Nas mesorregiões a variedade procede da posição geográfica, com relação às zonas 

de solo, clima e de aptidão para culturas agrícolas e para pecuária; onde se “experimentou” 

diversas culturas com diferentes aptidões de solo e clima, plantando café do Norte do Paraná 

até o município de Cascavel e a cultura foi recuando até encontrar o seu clímax de habitat e 

produção, deixando pequenos resquícios no município de Jesuítas; o mesmo está acontecendo 

atualmente, com a cultura da cana-de-açúcar que está se estabelecendo nas mesorregiões 

Noroeste e Centro-Ocidental, sobre o clímax de solo, produção e economia.  

As diferenças mais importantes e acentuadas nessa região em aproximadamente 80% 

dos municípios estão enquadradas como cidades pequenas, de população abaixo de 20 mil 

habitantes e conforme Padis (2006) as cidades são próximas devido às suas características de 

colonização, a densidade populacional é alta nas cidades médias e baixíssima nas pequenas 

cidades, a região não possui nenhum cidade grande com população acima de 500 mil 

habitantes.  

Apesar do termo faixa de fronteira definir um conceito de limitação e demarcação de 

um espaço territorial, ainda assim, constitui-se como espaço que produz e se reproduz diante 

da sua realidade, e é regulamentado por normas especiais. Apesar de garantir segurança 

nacional, serve como entrave no desenvolvimento, visto que este espaço estratégico também 

necessita de políticas públicas de atendimento específico às necessidades locais e regionais. 

Histórico da formação sócio-espacial da faixa de fronteira paranaense 

A primeira frente de ocupação e colonização do Paraná, chamada de Paraná 

Tradicional aconteceu no início do século XVIII, acompanhando o processo inicial de 

desenvolvimento do Paraná, saindo do litoral em direção ao interior do estado; a segunda 

frente, ocupando a grande região Norte do estado aconteceu no inicio do século XX com a 

colonização do Norte do estado, aonde colonos e fazendeiros vieram nas regiões à norte do 

estado em busca de terras férteis e sem embargos para a produção do café, proporcionando o 

desenvolvimento desta região com a implantação de infraestrutura que acompanhava o ciclo 

econômico do cafeeiro. A terceira e ultima frente de colonização, acontece na grande região 

Sudoeste do Estado, provocando uma colonização maciça teve origem nos estados de Santa 



29 

 

Catarina e Rio Grande Sul, além de paranaenses, que seguiram na direção oeste do Paraná em 

busca de terras férteis, pouco onduladas e com condições de aquisição. 

Figura 2– Mapeamento do Processo Histórico Geográfico da Ocupação e Formação 
Territorial do Paraná 

 
Fonte : Adaptado de BALHANA, Altiva Pilatti. Et. all. História do Paraná. Curitiba: GRAFIPAR, 1969.  

A primeira frente de ocupação e colonização do Paraná, chamada de Paraná 

Tradicional aconteceu no início do século XVIII, acompanhando o processo inicial de 

desenvolvimento do Paraná, saindo do litoral em direção ao interior do estado; a segunda 

frente, ocupando a grande região Norte do estado aconteceu no inicio do século XX com a 

colonização do Norte do estado, aonde colonos e fazendeiros vieram nas regiões à norte do 

estado em busca de terras férteis e sem embargos para a produção do café, proporcionando o 

desenvolvimento desta região com a implantação de infraestrutura que acompanhava o ciclo 

econômico do cafeeiro. A terceira e ultima frente de colonização, acontece na grande região 

Sudoeste do Estado, teve origem nos estados de Santa Catarina e Rio Grande Sul, além de 

paranaenses, que seguiram na direção oeste do Paraná em busca de terras férteis com preços e 

condições facilitadas para aquisição. 



30 

 

Padis (2006) reforça ainda que: a colonização na região Oeste e Sudoeste paranaense 

desenhou uma estrutura fundiária marcada pela presença da pequena propriedade familiar, 

seguindo o modelo praticado na região Norte do Paraná. 

Conforme se pode entender de Rippel (2005), o período entre a década de 1930 até o 

final da década de 1940, não houve incentivos suficientes para estimular um processo de 

colonização suficiente para povoar a região. Ainda de acordo com o autor, esse estímulo só 

ocorreu a partir da segunda metade da década de 1940, logo após o término da Segunda 

Guerra Mundial, até o final da década de 1950 quando acontece o esgotamento dos recursos 

naturais do extrativismo; na década de 1960 o governo viu a região como grande potencial 

para ampliar a fronteira agrícola e dá inicio a uma acelerada modernização das atividades 

produtivas no campo. 

Segundo o autor, a região Oeste paranaense foi a última região geográfica a ser 

colonizada no Paraná. 

Conforme Piffer (1999) a partir da década de 1970 passou por incrementos 

econômicos, saindo de uma economia agrícola tradicional para uma indústria de 

transformação agropecuária e uma acelerada industrialização do campo impulsionada por 

tecnologias avançadas.  Após todo esse processo de desenvolvido, na década de 1970, 

conforme Rippel (1995) o Oeste do Paraná se torna um dos principais estados brasileiros 

exportadores de grãos. 

Piffer (1999) e Rippel e Ferrera de Lima (1999) afiram que esse diferencial 

econômico possibilitou, a partir dos anos 1980, a formação, organização e estruturação do 

setor urbano, mais especificamente as atividades econômicas e sociais de urbanização; 

possibilitando a ascensão das cidades de Cascavel e Toledo, como polos centralizadores. A 

difusão e diversificação da base econômica da região que são a agricultura, indústria e 

serviços, através do seu dinamismo econômico, permitiu a região Oeste a partir da década de 

1990, contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de todo o estado, a atividade 

agroindustrial, agregando valor ao processo produtivo. 
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A Fronteira 

A fronteira como objeto da política internacional de delimitação de território, é 

entendida pelos Estados como uma forma de articulação e relacionamento internacional para 

manter os seus limites e controles territoriais.  

Becker (1988) argumenta que consiste em uma linha geograficamente estabelecida 

que delimita o espaço físico, formando os limites geopolíticos e separando as nações em 

territórios consolidados e soberanos; podendo apresentar uma composição solida de centenas 

de anos ou apresentar-se no outro extremo que é a sua forma mais volátil, com possibilidades 

de contrair ou expandir um território dependendo das articulações políticas das nações 

envolvidas. 

Com relação especificamente às fronteiras territoriais, cabe destacar que numa forma 

de territorialidade recente, criada pelo Estado Moderno, necessário para demarcar e garantir o 

limite territorial do estado e sua soberania sobre o espaço. O estabelecimento físico, limítrofe, 

social, econômico e transformador das fronteiras demanda das diferentes concepções e 

abordagens que focam o espaço fronteiriço e por este é influenciado, em quase sua totalidade, 

pelo agente transformador, o limite fronteiriço em questão; os objetivos em jogo que 

dependem do contexto transversal e suas diversas concepções.  Vale ressaltar que há a 

necessidade de uma análise das diferentes percepções da fronteira e suas decorrências diretas 

sobre esse espaço. 

As novas percepções de desenvolvimento para a faixa de fronteira, a partir dos anos 

2000, considerou esta região não só como área fundamental da defesa nacional, mas também 

como área que necessitava de novas ações do Governo Federal para alavancar o crescimento 

atrelado ao desenvolvimento, e, desta forma estabeleceu como áreas de planejamento três 

grandes arcos: Norte, Central e Sul, definidos a partir da proposta de reestruturação do 

Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF – 2009), com base na Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Ministério da Integração.  

O Arco Sul inclui a fronteira dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, além de deter a maior concentração de municípios por estado e por área de arco, 

altamente povoada, apresenta uma interface fronteiriça entre cinco países da América do Sul: 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

Para Haesbaert (2006), a regionalização vista como uma forma dinâmica e complexa 

do espaço associa diversas territorialidades e conexões, fazendo a interação das diferentes 
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realidades sociais e econômicas, com vistas a objetivar o planejamento aberto às 

transformações fez-se necessário identificar e registrar as sub-regiões zonais contínuas e 

contíguas. No caso da faixa de fronteira, as sub-regiões foram identificadas e separadas pelos 

critérios das diferenças na base produtiva e na identidade cultural.  

O Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF, 2009) 

dividiu os Arcos em sub-regiões de acordo com as organizações capazes de promover a 

convergência das forças sociais, econômicas e políticas capazes de transformação dos 

espaços. 

O Arco Sul foi divido em três sub-regiões que abrange os três estados da Região Sul 

do Brasil, cujas principais caraterísticas de diferenciação estão tanto na base produtiva quanto 

na identidade cultural (marcada pelo afluxo migratório). 

1) Sub-Região XV – Portal do Paraná situa-se no Noroeste do estado do Paraná, na 

zona de transição entre os Arcos Central e Sul,  

2) Sub-Região XVI – Vales Coloniais Sulinos subdivididos em três segmentos, 

Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul. 

3) Sub-Região XVI – Fronteira Mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul, 

conhecido culturalmente como Campanha Gaúcha, que tem um histórico de proximidade da 

produção agropecuária, condições edafoclimáticas e da cultura da população do Uruguai. 

Onde o espaço da linha de fronteira, por vezes, só existe na legalidade da soberania exigida 

pelos dois países.  
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Figura 3 – Mapa do Arco Sul da Faixa de Fronteira Brasileira 

Fonte: IBGE – 2012; Ministério da Integração Nacional – 2012 e Programa de Promoção do Desenvolvimento 
da faixa de Fronteira – PDFF – 2009 

Além das diferenciações intra-regionais, o Arco Sul apresenta o espaço que sofreu a 

mais intensa influência de modificações socioeconômica e cultural de origem europeia, pelo 

histórico da sua colonização e, também, é o território mais afetado pela dinâmica econômica 

transfronteiriça do bloco econômico Mercosul. 

Para Machado (2005) seja como for, no sentido mais geral, a noção de fronteira 

como lugar de interação, comunicação, encontro e conflito, advém a priori, da presença de 

sistemas territoriais diferentes e de nacionalidades distintas. 

A faixa de fronteira no Paraná 

Com uma representatividade de 139 dos municípios em faixa de fronteira, o estado 

do Paraná está em uma localização estratégica entre os principais corredores de exportação do 

Mercosul, favorecido pela proximidade geográfica com os países do Paraguai e Argentina, 

pela linha direta de uma ferrovia para o Porto de Paranaguá, com capacidade de transportar a 

produção agropecuária desta região transfronteiriça e também atender o estado do Mato 
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Grosso do Sul. A região tem uma histórica vocação para o agronegócio de produção de grãos, 

de agroindústria de carne e com caminhos favoráveis para a agroindústria sucro-alcooleira e 

de suco de citros. 

Conforme Ferrera de Lima (2002) a região além de servir de rota para o Sul do País 

através das rodovias da Argentina, reduzindo as distâncias, está predisposta a novas 

oportunidades devido a posição geográfica. No entanto, carece do ajuste de diversos fatores 

que possam promover a região como alternativa viável para a economia, dentre eles: 

[...] um projeto integrado de desenvolvimento fronteiriço que implique em garantias 
e vantagens aos novos investimentos na Região, a melhoria na infraestrutura de 
transportes e possibilidades de diversificação na base produtiva que cause melhoria 
no emprego e na renda (FERRERA DE LIMA, 2002, p.162). 

Ainda segundo o autor, é necessário valorizar os setores primário e terciário que 

resulte na melhoria dos indicadores sociais, inovações na política agrícola de forma a 

beneficiar os produtores e intensificação no progresso para o turismo regional de forma a 

projetá-lo nacional e internacionalmente. 

Municípios da faixa de fronteira do Paraná 

Conforme Cigolini (1999) até a década de 1970 o Paraná era composto de uma 

população que vivia em sua maioria na área rural. Nessa mesma década, calcula-se que mais 

de dois milhões de pessoas saíram do campo em direção às cidades, aumentado 

exponencialmente, a população urbana. O autor relata os dados apresentados na década 

seguinte, em 1980 a população urbana superou a população rural, o êxodo rural continuou e 

afastou do campo mais de um milhão e quinhentas mil pessoas. Essa migração da população 

rural para as áreas urbanas afetou significativamente a economia local, regional e nacional. 

Segundo Rippel (2005), assim como na maioria dos municípios brasileiros, a 

população da região Oeste do Paraná estava fixada na área rural até a década de 1970, porém 

com a adoção do binômio produtivo da soja e do trigo e com o avanço tecnológico das 

técnicas de cultivo na agricultura ocorridas a partir de então, transformando a forma e os 

meios de produção com um custo financeiro nem sempre fácil de acompanhar pelo pequeno 

produtor, direcionando a produção agrícola na maioria das áreas para a monocultura em larga 

escala, que apresentam melhores resultados econômicos, tem facilitação de créditos por parte 

dos agentes financeiros e atende as propostas do governo em produzir e exportar para gerar 
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divisas; essa forma de produção em escala força o movimento migratório urbano iniciando na 

região o processo de êxodo rural e concentração urbana da população. 

Conforme os Censos de 1980 a 2010, tabela 1, a população da faixa de fronteira 

segue um fluxo distinto rumo à urbanização, saindo de uma população rural de 

aproximadamente 57% em 1980, para uma população urbana de aproximadamente 79% em 

2010. 

Tabela 2 – Comparativo do processo evolutivo da conversão da distribuição populacional da 
faixa de fronteira entre o rural e o urbano 

Distribuição da População na Faixa de Fronteira do Paraná  

Conforme Censos Demográficos de 1980 a 2010. 

População Urbana Rural Total 

1980 43,22% 56,78% 2.231.477 

1991 61,84% 38,45% 2.162.393 

2000 73,10% 27,15% 2.254.808 

2010 79,01% 20,97% 2.367.753 

Fonte: IBGE – dados populacionais dos Censos de 1980, 1991, 2000 e 2010. 

No mesmo sentido de construção e reconstrução de novos municípios, transformando 

a malha municipal do Brasil, pode-se aferir um progressivo crescimento no número de 

municípios, também, na faixa de fronteira que na década de 1980 apresentou um número de 

82 municípios; após a Constituição de 1988, alguns deles tiveram parte do seu território 

desmembrado e o resultado desses desmembramentos foi a anexação a outras partes 

desmembradas para formação de mais 41 novos municípios, cujo resultado em 1991 foi o 

aumento para 123 municípios.  

Já no ano de 1997, diante de novos desmembramentos e anexação de territórios, 

foram criados mais 16 municípios na faixa de fronteira totalizando 139 municípios, 

quantidade que é atualmente. 

4 – A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Na teoria de desenvolvimento regional, os autores fazem distinção entre crescimento 

e desenvolvimento econômico. A descrição feita por Sandroni (2002) mostra o crescimento 

como o aumento da capacidade produtiva da economia e, portanto da produção de bens e 

serviços de determinado país ou área econômica, representado basicamente pelo aumento do 
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Produto Interno Bruto (PIB). Já o desenvolvimento econômico caracteriza-se pelo 

crescimento econômico acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população. 

Para North (1977) os estudos de análise regional se sustentam a partir de dois vieses 

principais: os modelos de localização e as teorias de crescimento e de desenvolvimento 

regional. Cada qual com suas possibilidades e seus limites explicativos de analisar as 

transformações que acontecem no espaço e refletem diretamente na sociedade. 

Sob a ótica de Perroux (1967) o processo de desenvolvimento inicia-se em algumas 

regiões que apresentam determinados setores mais dinâmicos e tecnologicamente mais 

avançados na atividade econômica, formando polos de desenvolvimento ou crescimento 

econômico, com o decorrer do tempo espera-se que essa evolução possa expandir-se e 

difundir-se para outros setores. 

Conforme Hirschman (1958) o desenvolvimento surge espacialmente distribuído de 

forma desigual criando desequilíbrios territoriais e a política econômica pode ser causadora de 

concentração espacial, tanto quanto pode servir de um elemento de compensação, 

possibilitando alguns processos de reequilíbrio territorial, o que demanda de um planejamento 

bem elaborado e executado por parte dos atores envolvidos.  

Já Claval (2005) vislumbra, o problema que se colocava a partir da Segunda Guerra 

era entender os mecanismos responsáveis pelo crescimento econômico, tanto porque as 

decisões dos agentes econômicos sempre têm dimensões espaciais dentro de uma 

geoeconomia. Coube aos economistas desenvolver teorias e estratégias para alcançar o 

desenvolvimento, considerando as estruturas econômicas e as instituições, a sociedade e a 

política, o mercado e o poder, os interesses e as convicções politicas dos agentes econômicos, 

que se apresentavam no momento.  

De acordo com Ferrera de Lima (2003, p.09) as diferenças que existem entre polos 

de crescimento e de desenvolvimento são identificáveis conforme os resultados obtidos pela 

movimentação da economia regional. Enquanto o polo de crescimento é ativo, capaz de 

produzir a expansão industrial e manter crescente o ritmo das atividades; o polo de 

desenvolvimento apenas produz a expansão da indústria mediante condições especiais. Assim 

sendo, os polos exercem um efeito de dominação sobre os outros espaços circundantes.  

Por outro ângulo de visão, não obstante a mesma de raciocínio, Souza (2005) 

compreende que o polo de crescimento está diretamente relacionado a sua posição geográfica, 

ao qual tem uma forte identificação, tanto porque ele é produto das economias de 
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aglomeração geradas pelos complexos industriais, que são liderados pelas indústrias motrizes. 

Uma indústria motriz tem a capacidade de provocar a aglomeração de unidades industriais, 

dinamizar o crescimento regional e desenvolver a formação de novas unidades ao aumentar as 

aquisições de produtos intermediários, serviços do trabalho e do capital, provocando efeitos a 

montante e a jusante (HIRSCHMAN, 1958). 

Os espaços polarizados podem ser de crescimento ou de desenvolvimento, o que é 

consenso para Perroux e Boudeville; Ferrera de Lima (2003) esclarece que os polos de 

desenvolvimento são aqueles que expandem o produto e provocam alterações estruturais na 

economia e atingem toda população polarizada; os polos de crescimento não são capazes de 

provocar transformações significativas das estruturas regionais, mesmo motivando o 

crescimento do produto e da renda. 

A questão da aglomeração das atividades produtivas levando ao crescimento e a 

concentração espacial foi estudada no inicio do século XX por Alfred Marshall (1920), que 

procurou analisar sistemas produtivos de pequenas unidades especializadas nas diferentes 

funções de produção e constatou que a divisão do trabalho e a divisão de tarefas, uma vez 

organizadas de forma eficiente, contribuem coletivamente para o aumento da produção.  

A teoria de localização elaborada por Paul Krugman (1994), como relatado por Fujita 

et all (2000) é uma evolução das teorias de localização desde von Thünen em 1986, segue na 

mesma linha de desenvolvimento, procurando explicar a localização das atividades 

econômicas, assumindo que produtores e consumidores buscam um objetivo comum, a 

proximidade na forma de combater o custo para o transporte dos bens, conforme é colocado 

por Krugman (1991, 1994, 1995 e 1998). 

Foi fundamentada nas teorias sobre economia urbana e ciência regional, e 

especificamente se baseia no modelo Dixit-Stiglitz (1977) de concorrência imperfeita que é a 

concorrência monopolista (FUJITA et al., 2002, p.61), isto é, o desenvolvimento regional é 

analisado espacialmente, através dos cálculos dos diversos pontos de localização e da variação 

dos custos de transporte entre essas localizações, sem considerar a existência de indústrias que 

produzem os mesmos produtos, utilizam as mesmas matérias-primas e atendem os mesmos 

clientes, onde naturalmente pode ocorrer uma variação no preço final. 

Para a modelagem dos rendimentos crescentes que explicam a concentração espacial 

estudada por Alfred Marshal (1920) e por Paul Krugman, Masahisa Fujita e Anthony James 

Venables (2002) o espaço econômico passa a ser visto por suas condições diferenciadas, pela 
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capacidade de seus trabalhadores de desenvolver novas tecnologias de formar a aumentar a 

produção e reduzir os custos. 

Krugman (1990) defende uma especialização regional voltada para a exportação, 

como uma estratégia de desenvolvimento econômico local, tanto como um arranjo de política 

comercial. Porém uma especialização industrial regional, tanto pode ser positiva ao servir de 

base para um crescimento sustentado da economia local orientado em direção à exportação, 

mas pode também ser negativa se a demanda que havia antes alimentado esse crescimento 

desaparecer ou se dirigir para outras regiões concorrentes, culminando numa depressão 

econômica local de longa duração.  

Segundo North (1977) o crescimento econômico de uma região depende do sucesso 

de sua base de exportação, portanto deve-se trabalhar com precisão sobre as razões do 

crescimento, declínio e mudança da base de exportação. Tendo em mãos os dados e 

conhecendo os motivos do declínio de um produto de exportação, é possível antecipar 

crescimento de outros, ou então, a região ficará “encalhada”. 

Para Santos (2002) o entendimento dos espaços parte da construção teórica dentro de 

um movimento dialético de totalização, onde Benko (2001) coloca que o desenvolvimento 

regional acontece dentro do processo de desenvolvimento econômico global, onde cria suas 

perspectivas e concepções.  

Segundo Santos (2002) as mudanças em âmbito global afetam diretamente o 

desenvolvimento regional, são reações em cadeia, em que as ações e os fatores políticos e 

econômicos globais, provocam mudanças nas decisões econômicas nacional, que, por sua vez, 

estimulam as ações regionais, já no sentido inverso as forças das ações e reações não surtem o 

mesmo efeito. 

Nesse sentido Lima (2006) questiona sobre o que é mais vantajoso para uma região: 

uma especialização regional voltada para a exportação ou uma diversificação das atividades.  

Como visto em Krugman (1990) tanto um quanto o outro caminho podem ser 

excelentes para o desenvolvimento, desde que bem planejado e que se crie mecanismos de 

proteção fiscais, onde o Estado teria a força necessária para manter uma estabilização 

regional. 
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Os Modelos de Localização 

Os modelos de localização tiveram em Von Thünen o seu precursor em meados de 

1826, iniciou seus estudos sobre a produção agrícola; com uma proposta de diferenciação de 

preço, produção e localização, teve seus estudos servindo como suporte para novas pesquisas 

por outros autores tais como: Alfred Weber (1909), Walter Christaller (1933), August Lösch 

(1940) e Walter Isard (1956, 1960 e 1973), onde cada um contribuiu para com os modelos de 

localização pudesse explicar a importância dos custos de transporte para determinar a 

localização do empreendimento, geralmente produzindo um único produto, contrabalançada 

pelos custos de mão-de-obra e pelos efeitos da aglomeração. 

O fazendeiro Johann Heinrich von Thünen (1826), visando explicar o padrão 

locacional da agricultura alemã, desenvolveu um modelo teórico onde procurou demonstrar 

que a produtividade agrícola era determinada pela distribuição espacial dos centros urbanos, 

distância dos mercados e pelos custos de transporte, inclusive determinando a especialização 

da produção agrícola.  

Ele apresenta uma série de problemas espaciais na economia de trocas: 1) a 

influência das cidades sobre o preço dos produtos; 2) as relações entre as cidades e o campo; 

3) o papel dos transportes na economia; 4) a localização ótima das culturas; e, 5) a renda 

fundiária. 

Segundo Ferreira (1975) o modelo concêntrico de utilização da terra, de von Thünen 

foi criado antes da industrialização e é baseada nos seguintes pressupostos limitantes: a) a 

cidade está localizada centralmente em um “estado isolado”, é autossuficiente e não sofre 

influências externas; b) o Estado é isolado é rodeado por um deserto desocupado; c) a terra do 

Estado é totalmente plana e sofre acidentes geográficos; d) o solo e o clima são excelentes 

para a produção e não sofre variações; e) o produtor transporta sua produção para a cidade, 

por meios próprios: f) tudo favorece para o produtor maximizar os lucros. 

Diante do pressuposto acima descrito, von Thünen apresenta seu modelo padrão de 

anéis ao redor da cidade: onde há quatro anéis: 1) anel da produção leiteira e da agricultura 

intensiva ficam no entorno da cidade; 2) o anel de produção de madeira e lenha, para 

combustível, aquecimento, cozimento e construção: 3) o anel de produção de cereal, que 

suporta maior tempo de armazenamento e por fim 4) o anel de criação animal, que não 

necessitam de transporte até o centro da cidade para venda ou para abate, além desse espaço 

há o deserto e a distância da cidade que não permite seu uso. 



40 

 

Figura 4 – Modelo concêntrico de utilização da terra de von Thünen, 1826 

 

Fonte: Elaborado pelo autor , adaptado de Benko (1998, p. 40) 

A análise feita por Benko (1998) sobre o modelo concêntrico de von Thünen, trás 

algumas observações sobre o espaço e o padrão de distribuição das atividades agrícolas em 

torno da cidade; a concorrência pelo uso da terra das diferentes culturas agrícolas. A variação 

de renda obtida em função da produção e da distância da cidade, devido aos diferentes custos 

de transporte; coloca que um padrão ótimo do modelo seria a distribuição das culturas em 

anéis concêntricos exclusivos, determinando que o custo do transporte não altera o custo do 

produto, já que os produtos com custos menores são produzidos mais distantes do centro, 

reduzindo a importância da localização dentro do círculo na obtenção da renda.  

No entanto, outras vias de transporte, a exemplo de rio navegável, podem gera 

deformação dentro dos círculos, mas mantém-se o padrão. 

O modelo concêntrico de von Thünen apresenta o estado isolado um ótimo de 

equilíbrio entre custo da terra e os custos de transporte; no entorno da cidade o custo da terra 

aumenta e diminui o custo do transporte e distanciando da cidade aumenta o custo do 

transporte, em contrapartida diminui o custo da terra. 

No inicio do século XX, Alfred Weber (1909) estudando a participação dos custos de 

transporte de matérias primas, da localização da mão-de-obra e dos produtos acabados em 

função da localização dos mercados consumidores, procurou explicar a economia de 

aglomeração e as razões da localização industrial individual. Weber desenvolveu a teoria da 

localização individual da indústria e analisando as condições de produção e de consumo na 
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Alemanha que estava em processo de industrialização, ele teoriza que uma firma individual 

para se instalar analisa os fatores locacionais que permita reduzir os custos salariais, os custos 

de transporte ou e de matérias-primas e de produtos acabados. 

Segundo Ferreira (1975) o modelo de localização industrial apresenta várias 

alternativas de localização para uma indústria e cita que Weber para determinar o melhor 

local para instalação de uma indústria, Weber analisa as vantagens oferecidas por certos locais 

em função da redução dos custos envolvidos na produção de manufaturas. O custo de 

transporte das matérias-primas, da fonte para a indústria, e do produto final, do local de 

produção para o mercado, tem papel decisivo na localização industrial nesse modelo.  

A localização ótima de uma empresa, que produz um único produto, é determinada 

pelo custo mínimo dos transportes, para isso utilizou o triângulo locacional, recorrendo a dois 

pontos de fornecimento de matérias-primas que oferecem maior vantagem, R1 e R2, assim 

estabeleceu os fundamentos das teorias de localização modernas. 

Para calcular a localização da empresa diante dos pontos de fornecimento de matéria-

prima e do mercado, Weber utilizou o triangulo locacional, onde: a) a tecnologia de produção 

possui custos fixos, b) a empresa não possui concorrentes para o mercado C, c) a distância é a 

única variável em onerar o custo do transporte. 

Figura 5 – Triângulo de localização industrial de Alfred Weber (1909) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Benko (1998, p.42) 

Um produto para ser produzido para o mercado C necessita de materiais que estão 

nos pontos R1 e R2. O problema está em identificar a localização ótima P (Indústria) que 

permita colocar o produto pronto no mercado C, com os menores custos de transporte dos 

pontos R1 e R2 para o ponto P e do ponto P para o ponto C.  
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De acordo com Weber são três fatores principais que influenciam a localização 

industrial: 1) custos de transporte; 2) custos de trabalho e 3) economias de aglomeração. Desta 

forma, para encontrar a localização ideal para instalação da industrial, deve levar em conta a 

equalização destes três fatores. Segundo ele, o transporte é o elemento de maior peso na 

equação e os outros dois fatores tem a finalidade de ajustamento. 

Na década de 1930, Walter Christaller (1933) buscando entender as regras que 

determinavam o tamanho, número e distribuição dos centros urbanos no Sul da Alemanha, 

desenvolveu uma teoria para explicar o conceito de centralidade urbana, cujas dimensões 

urbanas eram determinadas por suas características comerciais e de atividades produtivas que 

exigiam escala e consumo simultâneo à produção, especialmente dos serviços, considerando 

que a decisão de localização de uma atividade produtiva se devia unicamente à economia do 

tempo de deslocamento.  

A teoria de lugares centrais criada por ele, parte do estudo de um padrão onde o lugar 

central é especializado na comercialização de bens e serviços e a área de atuação do mercado 

está inscrita em um circulo onde estão localizados os consumidores, que se deslocam ao lugar 

central que é o fornecedor de bens e serviços a população circundante. Trata-se de uma teoria 

geométrica do espaço onde os polígonos espaciais são representados lado a lado, 

estabelecendo relações de hierarquias entre as cidades e a dimensão da área de mercado é que 

determina a natureza da ordenação espacial. 

Ainda segundo o autor, as cidades de maior porte teriam grandes áreas de influência, 

sobrepondo às cidades de menor porte; podendo ser influência tanto econômica quanto 

cultural. A força de influência é maior quanto mais próximo os centros urbanos menores 

estiverem do centro urbano maior.  

Para delimitar as áreas de influência, Christaller utilizou hexágonos, em geometria 

possuem encaixes perfeitos e não deixam espaços descobertos entre as áreas das cidades 

(Figura 07). Ele argumenta que a centralização da oferta de bens e serviços não se explica 

somente por fatores geográficos, para ele o centro geográfico frequentemente não é um lugar 

central e o conceito de distância geográfica deve ser substituído pelo conceito de distância 

econômica, sendo assim sugeriu que os lugares centrais poderiam ser organizados de acordo 

com o que chamou de princípio transporte, o aumento do tráfego seria mais favorável na 

direção dos lugares centrais, ligando os lugares mais importantes, criando uma rota de tráfego 

entre duas cidades importantes, a rota estabelecida favoreceria o transporte mais barato em 

detrimento dos lugares de menor importância. 
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Na teoria dos lugares centrais, o autor afirma que serve para prever o a quantidade, 

dimensão e abrangência das cidades numa determinado espaço. A teoria foi desenvolvida na 

análise de áreas de mercado, que variam de setor para setor, dependendo de economias de 

escala e da procura per capita, de modo a que cada setor apresenta um padrão de localização 

diferente. 

Os padrões de localização de diferentes setores se juntam para formar um sistema 

regional de cidades, conforme a oferta e a demanda é o que dá a dimensão da teoria dos 

lugares centrais (FERREIRA, 1975). 

Figura 6 – Exemplo de aplicação do modelo de Christaller 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Benko (2008) 

Quando locais centrais estão dispostos de acordo com o princípio de tráfego, 

menores centros de ordem estão localizados no ponto médio de cada lado do hexágono, em 

vez de no canto. Assim, o princípio de transporte produz uma hierarquia organizada em ak = 4 

arranjo em que lugares centrais são encaixados de acordo com a regra de quatro. 
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Figura 7 – Mapa da organização hierárquica das cidades, Christaller (1933) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Benko (2008) 

Já conforme Nicolas (2009) os trabalhos desenvolvidos por August Lösch (1940) 

foram baseados nos estudos de Christaller, cujo sistema de lugares centrais partia da maior 

escala da atividade econômica e se expandia para as menores escalas, estudando a imposição 

da maior economia sobre a menor economia. Desse modo, Lösch desenvolveu a sua teoria 

geral da localização considerando a teoria da localização com o equilíbrio econômico no 

espaço, calculando a demanda mercado como a principal variável espacial, invertendo a 

preposição de Christaller, partiu do estudo de fazendas autossuficientes, menor ordem na 

escala econômica, e expandiu de forma regular distribuídos em um padrão triangular-

hexagonal, com isso conseguiu mostrar o arranjo espacial das atividades econômicas, na 

tentativa de obter o maior lucro, combinando a escala de produção e a redução dos custos de 

transporte.  

Entretanto, Lösch (1940) não explica a função do lugar em uma região pela sua 

localização, pois segundo Nicolas (2009), ele deduz a localização de locais dentro de um 

sistema hexagonal ou quadrado, utilizando um sistema de equações teóricas. O resultado das 

equações define a relação entre a produção ou a capacidade de distribuir as mercadorias e 

produtos, em cada lugar, apresentando a melhor distância para a distribuição dos bens e 

produtos.  
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Assim para obter os resultados ótimos de localização da indústria, Lösch (1940) 

analisou o tempo de deslocamento, a dimensão espacial, quando considerado de forma 

conjunta a capacidade de consumo do mercado, o custo de transporte da matéria-prima ou do 

produto pronto estabeleceria a localidade de instalação do empreendimento, e a somatória dos 

resultados permitia definir preço final do produto com maior margem de lucro, através dos 

estudos de reduzir o custo total para se produzir e vender. 

Outro autor a tratar de tais questões foi Walter Isard (1949), sistematizou as correntes 

teórico-metodológica destes pesquisadores alemães citados acima. Conforme descrito por 

Benko (1998) que o trabalho por Isard em 1950, reunia em sua análise com outras áreas de 

conhecimento e estabeleceu que a economia acontece em um espaço determinado pelas suas 

dimensões geográficas, dando inicio à ciência regional; seu trabalho consistiu em delimitar o 

âmbito desta da ciência regional em quatro áreas: 1) localização das atividades econômicas; 2) 

organização e estruturação do espaço; 3) interações espaciais e 4) desenvolvimento regional. 

Georges Benko (1999) relata que os estudos de desenvolvimento regional a partir de 

Walter Isard, permitiram verificar outras variáveis objetivas e subjetivas que puderam 

determinar os rumos da economia. 

Isard serve de funções de produções lineares, de tal forma que a localização ótima de 
um estabelecimento coincide ainda com o ponto de minimização dos custos de 
transporte. No entanto, (...) a localização ótima de um estabelecimento variará em 
função do nível da produção, e será quase impossível dizer algo de preciso quanto a 
localização das empresas industriais. (BENKO, 1999, p.68). 

A integração do modelo de localização com a microeconomia, realizados por Isard 

(1949) permitiu a maximização de lucro e minimização de custos através de estudos mais 

precisos da questão locacional, que mostraram o efeito da distância no custo dos transportes e 

avançando em novas metodologias de cálculos dos custos finais dos produtos, propondo uma 

linha de pensamento que se convencionou chamar de ciência regional (BENKO, 1999). 

Ainda se tratando dos estudos sobre a ciência regional que foi sistematizada por 

Isard, Benko (1998) discorre sobre o reconhecimento da heterogeneidade dos padrões de 

localização dos agentes, toma como base a distância e a infraestrutura que influenciam 

diretamente nos custos de transporte e a economias externas de localização e aglomeração que 

é determinante na formação do preço de mercado. Neste caso o espaço pode tanto ser um 

aliado, como também influenciar negativamente nos resultados esperados. 

Para as atividades primárias, o espaço é tido como um fator de produção ligado a 
disponibilidade dos recursos naturais. Já no caso das atividades secundárias e 
terciárias, o espaço pode ser um obstáculo do que recurso, dependendo da fricção 
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espacial entre as atividades produtivas e sua área de mercado ou em relação a 
disposição dos fatores de produção. As atividades produtivas de transformação 
localizam-se no território em função de critérios econômicos ou políticos e não 
dependem exclusivamente da proximidade dos recursos naturais (com exceção das 
agroindústrias). (COLLA et all, 2011, p.205) 

A ciência regional é analisada por Benko (1998) sob a ótica de apresentar 

características de uma ciência de síntese, ela foi estabelecida por Isard (1950) para fornecer 

respostas para as situações que não eram respondidas pelos métodos científicos da Economia 

tradicional, portanto, foi necessário estabelecer uma transversalidade científica entre as 

demais ciências além da economia, tais como geografia, sociologia, ciências políticas, direito, 

urbanismo e até mesmo antropologia. A ciência regional é descrita como uma ciência que 

“estuda principalmente a intervenção humana no território” (BENKO, 1998, p. 2). 

Segundo Esteva (2000) a expressão desenvolvimento utilizada para explicar 

crescimento econômico, foi subentendida no discurso de posse do presidente Harry S. 

Truman, em abril de 1945, quando falava da ajuda econômica e apoio politico para a 

reconstrução dos países subdesenvolvidos, no caso a Alemanha arrasada na Segunda Guerra e 

aos demais países Europeus e fora da Europa; indicando que os Estados Unidos está em um 

estágio mais avançado. A expressão subdesenvolvimento designava o oposto de 

desenvolvimento, trazia em si o significado de atraso, estagnação ou incapacidade de alcançar 

um estágio ideal; com isso a concepção de desenvolvimento passou a significar crescimento, 

progresso material. 

Apesar dos conceitos de crescimento econômico e de desenvolvimento econômico 

estarem relacionados, Sachs (2004) esclarece que pode ocorrer crescimento, sem que ocorra 

desenvolvimento, e desenvolvimento só ocorre após o crescimento.  

Considerações sobre os estudos do desenvolvimento regional  

Após a Segunda Grande Guerra, na década de 1950, a economia do desenvolvimento 

surgiu como novo campo de pesquisa para estudar a dinâmica da economia regional que 

emergia. Neste cenário alguns autores tornaram-se referencias obrigatórias sobre a questão, é 

o caso de François Perroux (1955) Jacques-R Boudeville (1970), Gunnar Myrdal (1957) e 

Albert O. Hirschman (1958) que desenvolveram teorias de desenvolvimento regional 

baseadas em análises do desenvolvimento desequilibrado com o objetivo de esclarecer e 

indicar possíveis soluções para a superação do subdesenvolvimento.  
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Diante desse novo cenário econômico François Perroux (1955) observando a 

natureza desigual do desenvolvimento francês e influenciado pela teoria Schumpeteriana do 

progresso técnico, desenvolveu o primeiro dos três conceitos chaves do desenvolvimento 

regional que serviram como base para planejamentos econômicos. O primeiro conceito é 

sobre polos “polo de crescimento” e conforme o autor, o dinamismo de um polo é 

determinado pela existência de uma ou mais indústrias motrizes que exerce o papel dominante 

e gera efeitos multiplicadores sobre outras atividades. 

O segundo conceito é de “causação circular cumulativa” elaborado por Gunnar 

Myrdal (1957), demonstrou que o desenvolvimento econômico promove um processo de 

causação circular cumulativa, no qual as regiões ricas tendem a se tornar mais ricas e as 

regiões pobres mais pobres, embora reconhecesse que o desenvolvimento econômico é capaz 

de expandir sua ação e abranger outros lugares.  

Já o terceiro conceito é o de “efeitos de encadeamento” elaborado por Albert O. 

Hirschman (1958) que desenvolveu a análise do processo de polarização, através do qual as 

regiões mais desenvolvidas atraem das regiões atrasadas, capital e mão de obra qualificada 

realimentando a desigualdade. Embora reconhecesse também a existência de efeitos de 

“gotejamento” das regiões desenvolvidas sobre as regiões atrasadas. 

Já na concepção de Hirschman (1984) ao revisar parte do seu posicionamento 

teórico, aponta que encadeamento para trás correspondiam à uma empresa de porte enviar 

estímulos para outras pequenas empresas produzirem e fornecerem os insumos requeridos 

para industrialização, enquanto encadeamentos para frente seria induzir o estabelecimento de 

empresas que utilizam insumos para produzir novos produtos. A principal fonte de 

desenvolvimento seria dada por atividades com alto potencial de gerar encadeamentos, 

principalmente encadeamentos para trás. 

Na mesma linha de pensamentos que busca explicar a dinâmica regional, também 

está incluído Jacques-R Boudeville (1970) que seguindo os passos de Perroux, trabalhou a 

noção de espaço com uma concepção de território demonstrando que o espaço não é 

economicamente neutro.  

Logo, Ferrera de Lima (2003, p.8) explicita que Boudeville fez essa distinção do 

espaço em três concepções: i) do ponto de vista econômico o espaço é homogêneo; ii) do 

ponto de vista das interdependências e hierarquias, o espaço é polarizado; e iii) do ponto de 

vista do centro de decisão e do objetivo estabelecido o espaço é um planejamento. Conforme 
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Boudeville (1968) uma das principais características das regiões polarizadas é de serem 

compostas por unidades heterogéneas, que são ligadas entre si por fluxos, que podem ser de 

movimentos de pessoas, bens, comunicação, transporte e transações comerciais. 

Em uma visão mais abrangente Ignacy Sachs (2004) coloca que o desenvolvimento 

não pode se limitar unicamente aos aspectos sociais e sua base econômica, deve ser includente 

e sustentado por um crescimento com alta densidade de empregos e voltado à consolidação e 

expansão do núcleo modernizador da economia nacional. Onde podemos aferir que o 

desenvolvimento tem relação direta com a qualidade de vida da população. 

Em contrapartida, Perroux (1962) declarou que o desenvolvimento ocorre de maneira 

desigual, ou seja, é marcado por dinâmicas econômicas espaciais desequilibradas nas quais 

regiões em desenvolvimento tem a tendência de polarizar as forças que podem contribuir com 

seu desenvolvimento. 

Seguindo essa perspectiva Amaral Filho (2001) esclarece o inicio do 

desenvolvimento das regiões polarizadoras, além de beneficiar-se com o desenvolvimento, 

pode também irradiá-lo com efeito menor à sua região polarizada, ao adquirir materiais e 

contratar mão-de-obra das regiões periféricas, causando um encadeamento do 

desenvolvimento, ou pode centralizar esse desenvolvimento e inibi-lo no seu entorno. Ainda 

segundo o autor, o desenvolvimento regional pode ser entendido como um processo de 

crescimento econômico que está na capacidade contínua de uma região agregar valor sobre a 

produção, bem como em ser capaz de reter o excedente econômico gerado na economia local 

e atrair os excedentes provenientes de outras regiões. “Esse processo tem como resultado a 

ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da região” (AMARAL FILHO, 

2001, p.262). 

Em seus estudos para a América Latina, Hirschman (1996) constatou que na década 

de 1980 quando os índices de desempenho econômico entraram em colapso, sob o impacto da 

crise da dívida, importantes indicadores sociais como mortalidade infantil e analfabetismo 

mantinham a taxa ascendente de melhoras, diante da taxa decrescente desses indicadores. A 

explicação encontrada por Hirschman (1996) foi que a partir da década de 1980, quando as 

políticas de desenvolvimento deixaram de ser uma proposta única para todas as regiões e 

passaram à atender de forma mais objetiva as desigualdades regionais; os problemas puderam 

ser resolvidos localmente. 
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Para Perroux (1967) é muito importante para uma região e para a economia local, a 

realização de investimento em infraestrutura, como rodovias, ferrovias e meios de 

comunicação, por que cria condições favoráveis para formação de aglomerações de atividades 

mercantis, além de facilitar externalidades para o fluxo do capital, através da redução dos 

custos de transações, produção, transporte e acesso a mercados. Apesar de que todos os 

investimentos citados, o autor alerta que não são suficientes para facilitar o surgimento de um 

polo de desenvolvimento regional capaz alavancar as suas atividades econômicas, ser gerador 

de Emprego e Renda e gerando um processo dinâmico de transação do excedente econômico 

e atraindo excedentes de outras regiões. 

Nesta mesma linha de teoria, Hirschman (1958) coloca que para se alcançar os 

efeitos multiplicadores crescentes, os investimentos devem fazer parte que um planejamento 

mais abrangente, de uma estratégia global de desenvolvimento da região, com fundamentos 

administrativos, econômicos e politicamente centrados em um objetivo comum, desta forma é 

possível trabalhar de maneira ordenada atacando os pontos fracos no desenvolvimento e assim 

é possível evitar a formação de “enclaves” ou de aglomeração de indústrias sem vínculos e 

desprovidas de qualquer interesse de formação de interconexões. 

Análise espacial e seus impactos na questão do desenvolvimento regional 

Segundo Lefébvre (1996), “o espaço é o lócus da reprodução das relações sociais de 

produção”, também é um conceito onde se constrói, converge e ocorrem os diversos processos 

inerentes as condições de vida, ambiente e saúde da população. Somente conhecendo as 

relações existentes entre os vários fenômenos que ocorrem no espaço definido é que se pode 

criar ferramentas possíveis de agir sobre ele.  

Já Milton Santos (1996) argumenta que a sociedade só se torna concreta através de 

seu espaço, e esse espaço é resultado da ação humana, das condições da sociedade que ali 

vive, ou seja, se a sociedade é desigual, o espaço será desigualmente ocupado, distribuído e 

significado. 

Desta forma, é necessário conhecer o espaço e perceber as relações existentes entre 

os vários fenômenos que ocorrem, para que seja possível elaborar estratégias de ação sobre 

esse espaço. Distribuir espacialmente as atividades, pode ser uma ferramenta não apenas 

como um meio de compreender melhor o mundo e seus conflitos, mas também serve para 

aplicar de forma eficaz novas propostas de melhorias ao local estudado.  O processo de 
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trabalhar com um banco de dados para quantificá-los e estabelecer parâmetros através do uso 

da matemática, estatística e da modelagem espacial, com o objetivo de unir com arquivos 

digitais da cartografia, é chamado de análise espacial. Permite combinar fenômenos variáveis 

com informações georreferenciadas e a partir delas, criar novas variáveis que permitam 

facilidade na interpretação (ROSA, 2011). 

Desta forma, Anselin (2009) argumenta que o estudo dos processos sociais, integrado 

aos dados de localização, constituem uma análise espacial e permite documentar a 

singularidade social, ambiental e cultural dos lugares e regiões em contraponto a integração 

espacial. Pode ser expresso como raciocínio espacial e análise espacial da qualidade de vida 

da população. 

A análise espacial tornou-se mais um caminho para a investigação econômica, 

passando então a considerar os aspectos espaciais, fazendo um resgate da economia urbana e 

regional, revendo as formulações clássicas e se apropriando do desenvolvimento de técnicas 

de análise adequadas para a análise regional (RICHARDSON 1975).  

Ressalta o autor que compreender a distribuição espacial de dados produzidos pelos 

fenômenos que ocorreram no espaço torna-se um dos fatores essenciais na construção de 

ferramentas que auxiliam na análise dos dados espaciais, mas não excluem a devida 

preparação dos analistas e muito menos dos recursos na literatura no que tange os processos 

sociais, econômicos de desenvolvimento, através do georreferenciamento. 

Desenvolvimento e Qualidade de Vida 

A distinção entre desenvolvimento e crescimento econômico, pode ser encontrada 

em diversas literaturas sobre economia, apesar de não ser unânime entre os autores, é 

apresentado um farto material de discussão. Nós entendemos que o desenvolvimento, em 

qualquer concepção, é um processo evolutivo do crescimento econômico acompanhado de 

melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir “as alterações da composição do produto 

e a alocação de recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os 

indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições 

de saúde, alimentação, educação e moradia)” (VASCONCELLOS e GARCIA, 1998, p. 205). 

Ainda com a definição de desenvolvimento, Sen (2010) conceitua como o processo 

de ampliação da capacidade dos indivíduos terem opções, fazerem escolhas, desse modo, faz 
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criticas a forma como associam o crescimento econômico com o desenvolvimento social e 

cultural, medindo ambos por fatores como aumento do Produto Interno Bruto (PIB), rendas 

pessoais, industrialização, avanço tecnológico e modernização social. Embora tais fatores 

contribuam para o crescimento econômico, este não pode ser considerado como único fator de 

análise, uma vez que para o desenvolvimento ser alcançado deve necessariamente apresentar 

condições de melhoria na qualidade de vida dos indivíduos, com o fortalecimento de suas 

liberdades sociais e econômicas. 

Ao aponta a qualidade de vida como fator de desenvolvimento, o autor não a 

caracteriza com um conceito, mas sim como um objetivo a ser alcançado pelas sociedades 

desenvolvidas e em desenvolvimento, logo é necessário que a sociedade pense em 

crescimento da economia não somente como uma forma de agregar capital, mas sim como 

uma base para praticar políticas de distribuição mais equitativas da renda, para que ocorra o 

pleno funcionamento da democracia (PNUD, 2012).  

Para Sen (2010) o desenvolvimento não deve ser o objetivo final do crescimento 

econômico deve proporcionar a distribuição equitativa da renda e garantir melhoria na 

qualidade de vida, através da redução nas disparidades sociais, sejam elas pobreza, 

desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia. Sob dois 

conceitos chaves: a) capacitação que representa as possíveis combinações de coisas que uma 

pessoa está apta a fazer ou ser, e b) funcionalidades é o resultado da capacitação de uma 

pessoa, o que ela faz ou o que é. 

De acordo com Sachs (2004) o conceito de desenvolvimento econômico deve ser 

tratado com uma visão holística, uma visão do todo e não somente do ser humano, deve ser 

levado em consideração às questões ambientais, elevando a preocupação para um conceito de 

desenvolvimento sustentável, onde se devem tratar os problemas sociais e econômicos 

juntamente com os problemas do meio ambiente, de forma a promover o desenvolvimento 

econômico satisfazendo os interesses da geração atual, sem comprometer as gerações futuras. 

Desta forma, a qualidade de vida pode ser avaliada em termos da capacitação para 

alcançar funcionalidades, onde capacitação de uma pessoa dependerá de um conjunto de 

fatores, internos e externos à pessoa e a funcionalidade dependerá de como a pessoa assimilou 

a capacitação para se desenvolver e fazer desenvolver a sua volta (PNUD, 2012). Quanto mais 

houver de recursos disponíveis, menor será a distância para alcançar e satisfazer necessidades 

de um grupo social. 



52 

 

Sob o ponto de vista de Fonseca (2004) desenvolvimento envolve diretamente a 

distribuição de renda, mesmo sendo processos diferentes, que podem ou não coincidir e só o 

possível coexistir diante da existência de algumas pré-condições de natureza extremamente 

complexa: institucionais, políticas e culturais.  

Ainda conforme o autor, o desenvolvimento pode ocorrer dissociado do incremento 

na distribuição de renda e até mesmo sem melhoria dos indicadores sociais, ou o inverso 

disso; não há nenhuma regra “natural ou social, que obrigue um ou outro caminho em termos 

de economia” (FONSECA, 2004).  

Ademais quando se analisam as complexas questões envolvidas na discussão do 

termo, vê-se que na verdade o desenvolvimento é um processo de longo prazo, que pode ser 

medido por meio de vários indicadores tal como se verá a seguir. 

5 – INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi idealizado pelo economista 

Mahbub ul Haq com a colaboração de Amartya Sen, a cargo do PNUD e publicado pela 

primeira vez em 1990. Para os pesquisadores, os dados levantados e calculados revelam 

aspectos além da capacidade produtiva, que são a melhoria da qualidade de vida em comum, a 

confiança das pessoas nos outros e no futuro da sociedade. Destaca-se a possibilidade das 

pessoas levarem adiante iniciativas e inovações que lhes permitam concretizar seu potencial 

criativo e contribuir efetivamente para a vida coletiva. 

O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de 
que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir 
além do viés puramente econômico e considerar outras características 
sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 
Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do 
Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), (PNUD, 2012). 

Na visão de Sen (1991) a Ciência Econômica segue duas linhas epistemológicas: da 

ética e da engenharia. Com isso prevaleceu o uso dos modelos matemáticos que representam a 

coerência através da simplificação da realidade, restringindo as análises da prosperidade 

humana em grande parte ao bem-estar e qualidade de vida. Segundo o autor, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), tem a finalidade de coletar e estabelecer índices sobre a 

liberdade e o bem estar da sociedade global, permitindo analisar o desenvolvimento social e 

cultural através de uma organização mais complexa em busca de uma distribuição mais justa 

de renda. 
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Para o cálculo do IDH, leva-se em conta a análise de três fatores, saúde, educação e 

renda, que são mensurados da seguinte forma: a) Saúde, o aumento da expectativa de vida de 

uma população é o resultado de uma vida saudável; b) Educação, o acesso ao conhecimento é 

avaliado pelos índices de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino; 

c) Renda, o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita 

expressa em poder de paridade de compra (PPP), que elimina as diferenças de custo de vida 

entre os países. As três dimensões são avaliadas dentro de uma formula matemática que gera 

o IDH de cada país de zero (pior IDH) até 1 (melhor IDH).  

Um desafio enfrentado na área do desenvolvimento econômico é a mensuração do 

quanto o desenvolvimento afeta realmente, na qualidade de vida da população. Em função das 

disparidades econômicas e culturais dos povos, a literatura tem se apoiado nos dados 

econômicos para criar indicadores que permitam mensurar o relativo e intangível que é o 

sentimento de bem estar, que é sentido de forma diferente por cada povo e esse reage 

distintamente aos estímulos do desenvolvimento.  

Em grande medida, os estudos têm se apoiado no PIB per capita, no IDH e mais 

regionalmente e aceitando as diferenças sociais, no Brasil tem-se construído o IDH-M que 

abrange essas diferenças mais pontualmente. Entre esses indicadores, também os estados 

brasileiros procurou construir indicadores com abrangência estadual e regional, e 

transversalmente a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, criou o Índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), com o objetivo de realizar um acompanhar 

próximo da evolução dos municípios brasileiros e os resultados da gestão das prefeituras, com 

uma periodicidade anual, apresentando uma evolução diante do seu principal conceito basilar, 

o IDH, que tem a periodicidade decenal.  

A principal virtude do IFDM está em produzir um índice de desenvolvimento de 

curto prazo no nível municipal, que pode em certos momentos, ser interpretado como um 

desmembramento anual do IDH. Porém, como todos indicadores sociais apresentados neste e 

outros existentes no Brasil, o IFDM apresenta falhas metodológicas na sua construção, 

caminho pelo qual não se pretende trilhar.  

A industrialização que aconteceu no Brasil no período de 1950 a 1980 absorveu parte 

da mão de obra que migrou do rural para o urbano, nesse caso a oferta de mão de obra 

superou a criação de empregos urbanos e, o excedente recorre para o setor terciário informal 

com baixa produtividade e sobrevivência em risco. Conforme George (1991) a taxa de 

migração urbana causada pela mecanização na produção no campo, somada à taxa de 
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crescimento vegetativo que se apresenta em elevação devido ao acesso à saúde básica, resulta 

na geração de força de trabalho acima da capacidade de absorção desta pela criação de 

empregos. O que não foi diferente para a região da faixa de fronteira paranaense, onde todas 

as cidades apresentam problemas econômicos e sociais nas mais diferentes intensidades, que 

refletem nos indicadores sociais estudados.  

O aspecto mais relevante da economia desta região da faixa de fronteira paranaense, 

conforme é estudado por Ferrera de Lima et all (2011), está na transformação estrutural que 

aconteceu a partir dos anos 1980, com o uso constante de novas tecnologias para a produção 

agropecuária, desenvolvidas regionalmente ou importadas e adaptadas. O aumento 

significativo da participação do setor industrial e agroindustrial seguido do setor de serviços 

no final do século XX e inicio do século XXI, permitiu a mesorregião Oeste apresentar um 

crescimento da economia mais pujante entre as demais mesorregiões estudadas, 

especificamente por que: 

Esse crescimento  foi  estimulado  pelas  atividades  de  transformação,  baseadas 
principalmente  na  agroindústria,  e  na  produtividade  das  propriedades  rurais  
(até 50 hectares),  que  produzem  soja,  milho,  trigo  e  a  pecuária  [...]       
(ALVES et all, 2011).  

Devido ao ótimo alcançado pela produção paranaense, o estado se colocou em 

destaque na exportação agropecuária e fortaleceu a agroindústria através da elevação da 

economia, que se colou em um patamar favorável para alavancar o setor industrial no inicio 

deste novo século. Conforme é analisado por Piffer et all, (2002) o aumento da dinâmica na 

base produtiva, através da diversificação e industrialização, facilitou o incremento base de 

exportação e melhorou a economia. Esse crescimento reflete no desenvolvimento que é 

apresentado através dos dados do IFDM. 

Tanto que no ano de 2000, o Paraná estava classificado em quarto lugar no ranking 

de desenvolvimento social do IFDM, com 0,6499 pontos, que representa um desenvolvimento 

moderado. Já para o ano de 2010, o estado aparece em segundo lugar no ranking, com 0,8427 

pontos, com alto desenvolvimento e tendência à evolução positiva deste valor. 

Conforme Costa (2000) o Brasil passava por um período difícil na sua conjuntura 

histórica política e econômica; a reforma liberalista cujo objetivo era a integração do país no 

sistema econômico mundial, com reajustes na economia que poderia ser mais uma tentativa 

frustrada no controle da crise do Estado, foi associada à crise fiscal, cujo resultado 

desagradável significava também, a perda total da credibilidade pública dos governantes da 

época.  
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No Brasil, o custo da reforma do Estado só poderá ser aceito pelas camadas 
populares se resultar num saldo positivo na elevação das condições sociais de vida 
desta população. Neste sentido, é preciso particularizar a análise da reforma do 
Estado, retendo as especificidades do país, sem desconsiderar as determinações 
gerais impostas pela atual conjuntura histórica (COSTA, 2000, p.61). 

Ainda segundo a autora, a capacidade do Brasil em equilibrar os gastos com a 

arrecadação estava comprometida e impedia quaisquer investimentos que impulsionar o 

processo de desenvolvimento econômico. Era preciso fazer grandes mudanças institucionais 

no país, cujo objetivo era criar credibilidade de suas instituições e garantir condições 

econômicas e fiscais amigáveis e propícias ao investimento de capital interno e externo. 

A partir da segunda metade dos anos 2000, a economia brasileira apresentou um 

período favorável de crescimento, a inflação foi controlada e o PIB mostrava melhorias na 

distribuição de renda e na redução da pobreza.  

Para Serrano e Summa (2011) a mudança na situação econômica global, aliada a uma 

mudança na orientação da política macroeconômica brasileira, permitiu criar um ambiente 

favorável ao crescimento econômico impulsionado pelo mercado.  

São fatos que se refletem nos dados apresentados pelo IFDM dos 5.564 municípios 

brasileiros, em maior ou menor proporção, inclusive nos 139 municípios que compõem a 

região da faixa de fronteira do estado do Paraná. 

O Paraná apresentou uma evolução no desenvolvimento social, qualidade de vida e 

condições favoráveis para se viver, tendo Curitiba como o município que mais evoluiu nas 

categorias classificadas pelo IFDM.  

Análise e Comparação dos Principais Indicadores de Desenvolvimento 

Os indicadores mais utilizados no Brasil, no momento para avaliar o 

desenvolvimento são o IDH-M e o IFDM, que abrange todos os municípios brasileiros; porém 

muitos estados desenvolveram indicadores regionais com o objetivo de realizar análises mais 

próximas da realidade regional. O Paraná desenvolveu o IPDM, com o diferencial de incluir 

os dados agropecuários em sua análise. 

Cada um dos três indicadores tem suas especificidades para cada uso, na análise de 

desenvolvimento. Diante disto escolhemos trabalhar com o IFDM pela proposta que apresenta 

para análise do desenvolvimento em uma escala nacional e com periodicidade anual. 
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Figura 8 – Comparativo dos indicadores IDH-M 2000, IFDM 2000 e IPDM 2002 para os 
municípios da faixa de fronteira, diante das diferenças e amplitudes de cada índice 

 

Fonte: IPEA / FJP / PNUD . Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2000; Firjan – 
2012; Ipardes – IPDM – 2010; IBGE. Censo demográfico de 2000.  

A tabela acima mostra as diferenças existentes entre cada indicador sem, contudo, 

incluir ou excluir os municípios das suas classificações de desenvolvimento devido a 

amplitude de cada classificação, visto que após a pontuação 0,4000 para os três índices a 

variação é feita de 0,2000 em 0,2000 pontos, sem muitas mudanças na interpretação dos 

valores.  

Enquanto o IFDM é o mais otimista dos indicadores e apresenta uma maior 

amplitude entre os valores máximo e mínimo que parece representar melhor as condições 

sociais e econômicas de uma realidade mais abrangente que é o território brasileiro. Mesmo 

assim é difícil de atingir a todos os espaços estudados com uma precisão única, visto que a 

realidade brasileira e fragmentada em situações sociais, econômicas, regionais até locais 

diferentes. Outrora, não se pode esquecer que este tipo de indicador tem a função de mostrar o 

que torna homogêneo nas características estudadas, para que buscar meios de intervir 

positivamente nas situações que são características de cada lugar e precisa ser mais 

igualitárias no que tange ao povo brasileiro.  

A periodicidade do IFDM se mostra com o objetivo de tornar possível a realização 

de críticas mais próximas da realidade do momento, permitindo buscar em outras regiões 

brasileiras, ações que beneficiaram e fizeram transformações produtivas em suas localidades e 

que possam servir de base para melhoria da realidade de outras regiões. 
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O IDH-M, que mostra valores mais compactos e de baixa amplitude diante dos três 

indicadores mostrados. Talvez devido a sua abrangência globalizada sirva para desconsiderar 

algumas realidades que são locais e regionais, porém de muita utilidade para comparar o 

desenvolvimento do território brasileiro frente aos outros países em iguais, melhores e piores 

condições. E diante da construção de indicadores sintéticos de abrangência nacional, como o 

IFDM e de abrangência regional como o IPDM, o IDH-M é muito útil para balizar e calibrar o 

excesso de otimismo ou por outro lado a crença em uma realidade mais dura e pouco 

cambiável. 

O indicador sintético IPDM se apresenta no gráfico acima como sendo o menos 

otimista e com maior amplitude entre os valores máximo e mínimo, onde os valores máximo, 

mínimo e a média deles são os mais baixos entre os três indicadores sintéticos.  Talvez seja a 

forma com que se trabalha o peso de cada índice para a sua composição; e também a escolha 

de alguns índices regionais que mostram uma realidade mais regional e verdadeiramente mais 

paranaense que os demais. No entanto também é um indicador sintético que busca mostrar a 

direção que o desenvolvimento respondeu às diversas intervenções das políticas públicas no 

decênio de 2000 a 2010; servindo como norteador das entidades que acompanham com maior 

proximidade as ações de governo municipal, estadual e federal e os seus impactos positivos 

ou negativos diante de uma sociedade que está apreendendo a viver em uma nova situação de 

economia que lhe faz intensificar a vigília pela melhor qualidade na aplicação dos recursos e 

na melhoria da qualidade de vida. 

Constatou-se que os valores do ano de 2000 e 2002, apresentados pelos três 

indicadores pesquisados para a faixa de fronteira paranaense, mesmo demonstrando 

desenvolvimento e números diferentes; mostram que os municípios que apresentaram 

resultados baixos em um dos indicadores, apresentaram os mesmos resultados nos outros dois 

indicadores, conforme a tabela 07. 
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Tabela 3 – Comparação dos dados dos municípios da faixa de fronteira, classificados pelo 
IDH-M 2000, 2000 e IPDM – 2000 

Municípios 
IDH-M 2000 IFDM 2000 IPDM 2002 

Valor Desenvolvimento Valor Desenvolvimento Valor Desenvolvimento 

Coronel 
Domingos 
Soares 

0,5940 médio 0,4267 regular 0,3825 Baixo 

Diamante do Sul 0,5620 médio 0,4443 regular 0,3441 Baixo 

Laranjal 0,5440 médio 0,4607 regular 0,3583 Baixo 

Nova 
Laranjeiras 

0,5680 médio 0,4736 regular 0,4094 Médio Baixo 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013; Pnud – 2000 e Ipardes – 2012. 

O IPDM - 2002 foi a primeira classificação feita para indicador social de 

desenvolvimento para o Estado do Paraná, utilizando a metodologia do IDH-M e após 2005, 

ano que apresenta a segunda classificação do indicador, a metodologia de elaboração seguiu 

as metodologia do IFDM, com incremento de alguns indicadores de cunho mais 

regionalizados, o que limita a utilização deste indicador com amplitude nacional.  

A comparação do IFDM 2010 com o IPDM 2010 na faixa de fronteira paranaense, 

mostra que a diferença entre os dois indicadores não é significativa. 

O gráfico abaixo mostra a amplitude entre o valor máximo e mínimo, maior que a 

amplitude apresentada pelo IPDM – 2010 para a mesma região em estudo. Isto pode significar 

que um dos índices regionais que compõe o IPDM teve maior significância e peso no 

resultado final. Sem, contudo desmerecer os resultados, já que ambos apresentam uma 

metodologia muito parecida e tem periodicidade anual; a diferenciação ainda se mantém na 

abrangência nacional do IFDM. 
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Figura 9 – Comparativo dos Indicadores Sociais De 2010 

 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013 e Ipardes – 2012. 

 

Já na faixa de fronteira, utilizando a mesma metodologia do IFDM, o resultado dos 

primeiros municípios no ranking para os anos de 2000 e 2010, foram o seguinte: 

Tabela 4 – Participação dos Municípios da Faixa de Fronteira no Ranking Nacional e Estadual 
do IFDM em 2000 

IFDM 2000 

Categoria IFDM Emprego e Renda Educação Saúde 

Paraná 0,6522 0,4753 0,6855 0,7959 

Curitiba 0,7386 0,5877 0,7479 0,8802 

Douradina 0,7744 0,6750 0,7540 0,6974 

Toledo 0,7415 0,6272 0,7564 0,8883 

Umuarama 0,7228 0,5824 0,7702 0,7992 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

O resultado do IFDM 2000, que utilizou uma metodologia diferente da atual para 

calcular os dados, mostra o de Douradina em primeiro lugar com 0,7744 pontos, onde os 

valores das categorias Emprego e Renda e Educação, estão acima dos valores apresentados de 

Curitiba, refletindo as atividades econômicas das industriais de Móveis Gazin, com maiores 

detalhes na dissertação de mestrado de Giovannin (2006)3. 

                                                             

3 GIOVANNIN, Roberta. Cultura Organizacional e Hospitalidade: Estudo de Caso Gazin – Paraná. 2006. 205 f. 
Dissertação (Mestrado em Hospitalidade) Planejamento e Gestão Estratégica em Hospitalidade – Universidade 
Anhembi Morumbi, São Paulo. 
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Os resultados apresentados pelos municípios de Toledo e Umuarama, que estão nos 

primeiros lugares do ranking do IFDM de 2000, é devido as atividades econômicas industriais 

destas localidades que conseguem absorver a mão-de-obra local e das proximidades, 

possibilitando a melhoria nas categorias Educação e Saúde. Que são reflexos das políticas 

públicas de incentivo à cultura e as práticas das ações de intervenção assistencial à 

maternidade e a infância, principalmente para gravidez de risco nas classes sociais menos 

abastadas.  

O ranking do IFDM para o ano de 2010, cujos dados foram trabalhados com uma 

nova metodologia já discutida nas páginas anteriores, apresenta uma nova realidade do 

desenvolvimento nos municípios da faixa de fronteira paranaense.  

Conforme podemos ver na tabela 03, os dados mostram que os municípios que 

investiram mais em educação e saúde apresentaram os melhores resultados no ranking. 

Tabela 5 – Participação dos Municípios da Faixa de Fronteira no Ranking Nacional e Estadual 
do IFDM em 2010 

IFDM 2010 

Categoria IFDM Emprego e Renda Educação Saúde 

Paraná 0,8427 0,8376 0,7957 0,8948 

Curitiba 0,9024 0,9126 0,8410 0,9535 

Medianeira 0,8538 0,7416 0,8571 0,9627 

Cascavel 0,8314 0,8094 0,7938 0,8909 

Francisco Beltrão 0,8299 0,7285 0,8231 0,9380 

Pato Branco 0,8256 0,7553 0,8518 0,8696 

Umuarama 0,8196 0,7317 0,8273 0,8998 

Foz do Iguaçu 0,8177 0,8158 0,7775 0,8598 

Douradina 0,8052 0,6514 0,7897 0,9745 

Toledo 0,8045 0,6636 0,8621 0,8880 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

Os municípios que estão nos primeiros lugares no ranking do IFDM 2010, na faixa 

de fronteira, mesmo apresentando uma economia dinâmica de produção agrícola, 

industrialização, comércio e serviços, não conseguiram superar os valores de Curitiba e 

ficaram abaixo até mesmo da média estadual. A categoria Saúde foi a que conseguiu manter a 

média para cima. O resultado disso é que a faixa de fronteira, ainda, é muito dependente das 

politicas públicas para melhorar a qualidade de vida. 
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Análise dos resultados Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM  

Utilizando os dados do IFDM de modo mais específico para analisar a faixa de 

fronteira paranaense, contabilizamos que no ano de 2010, 63 municípios que ficaram acima da 

média do IFDM da faixa de fronteira, que é de 0,7115 pontos; representa um crescimento de 

10,26% em relação ao ano de 2000.  

Comparando a segunda metade da década de 2000 a 2010, a partir do ano de 2006 

com o ano de 2010, onde já se possui os dados ano a ano; as diferenças de crescimento são 

pequenas, porém apresentam uma amplitude maior. No ano de 2006, são 69 municípios que 

estão acima da média de 0,6841 pontos e, 70 municípios estão abaixo da média, cabe salientar 

que 08 municípios que mesmo abaixo da média apresentam pontuação acima de 0,6000, que 

significa um desenvolvimento moderado.  

A principal contribuição para elevar a média desta região nos anos de 2006 a 2010 

partiu da categoria Saúde. Conforme o indicador a região estava em pleno desenvolvimento, 

com variação para menor para os municípios que estão distantes das cidades polos. 

Os valores mínimos do IFDM, no ano de 2010, na faixa de fronteira, exceto na 

categoria Saúde, apresentam desenvolvimento baixo ou regular. Em contrapartida os valores 

máximos alcançaram alto desenvolvimento, conforme pode ser visto na tabela abaixo:  

Tabela 6 – Mostra a comparação dos valores do IFDM na Faixa de Fronteira Paranaense – 
Ano Base 2010 

IFDM na Faixa de Fronteira 

Ano Base 2010 
IFDM Emprego e Renda Educação Saúde 

Máximo 0,8538 0,8158 0,9144 1 

Média 0,7108 0,4365 0,7959 0,9022 

Mínimo 0,5503 0,1410 0,5839 0,6443 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

Diante dos valores ascendentes da pontuação mostrada pelo IFDM em 2010, é 

possível ver a transformação socioeconômica que aconteceu no Brasil na primeira década do 

século XXI e, devido a sua periodicidade anual, possível verificar que as transformações mais 

acentuadas ocorreram na segunda metade desta década. 

Na faixa de fronteira paranaense, entre os 139 municípios estudados todos 

apresentaram evoluções positivas no desenvolvimento medido entre os anos de 2000 a 2010, 
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visto que os valores do IFDM nesse período foram ascendentes. Conforme pode ser visto no 

anexo I deste trabalho. 

Dentro desta faixa de valores apresentados na década em questão aplicamos a função 

“tendência4” do software MS Excel, para especular a tendência dos valores do IFDM para os 

próximos anos, mantendo a condição ceteris paribus5 e comparando os valores máximos e 

mínimos, vê-se que há uma expectativa da região elevar sua pontuação mínima para o 

desenvolvimento moderado, no ano de 2014, mantendo a pontuação máxima em alto 

desenvolvimento. Conforme pode ser visto na tabela abaixo: 

 

Tabela 7 – Projeção de evolução dos valores do IFDM para a faixa de fronteira paranaense 

IFDM 

Ano Mínimo Máximo 

2000 0,4267 0,7744 

2005 0,4840 0,8338 

2006 0,4936 0,8166 

2007 0,5139 0,8155 

2008 0,5512 0,8258 

2009 0,5411 0,8482 

2010 0,5503 0,8538 

2011 0,5692 0,8570 

2012 0,5825 0,8643 

2013 0,5957 0,8715 

2014 0,6090 0,8787 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

No ano de 2000, havia 81 municípios que alcançaram o desenvolvimento moderado; 

no ano de 2006 quatro municípios alcançaram o alto desenvolvimento. No ano de 2010, foram 

09 municípios, equivale a 6,47%, dos municípios da faixa de fronteira. 

Por outro lado, se pode ver que o IFDM de 2000 apresentou uma quantidade de 58 

municípios que estavam em desenvolvimento regular, porém 63,79% destes apresentaram 

valores próximos de 0,6000 pontos, com expectativa de melhoria para desenvolvimento 

                                                             

4 Função “=tendência(val_conhecidos_y;val_conhecidos_x;novos_valores_x;constante)”. Os valores conhecidos 
de y, foram as sequencias de anos que apresentam as pontuações do IFDM; os valores conhecidos de x foram as 
sequencias do pontos do IFDM; os novos valores de x são os anos a se projetar a tendência.  
5 Permanecendo tudo o mais constante. 
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moderado. No ano de 2010, foi 127 municípios que estavam classificados com 

desenvolvimento regular, o que significa um aumento de 127%, aproximadamente.  

Além de um crescimento positivo no desenvolvimento e na qualidade de vida 

apresentado pelos dados em questão, a região da faixa de fronteira contribui com 06 

municípios entre os 20 melhores classificados no ranking estadual do IFDM. Com exceção de 

Medianeira, os 05 outros são municípios polos, cujo demais gravitam à sua economia.  

O município de Medianeira apresentou um crescimento de 15,39% na classificação 

do IFDM de 2010 em relação ao ano de 2009, em relação ao ano de 2000 o crescimento foi de 

31,66%. Localizado entre Cascavel e Foz do Iguaçu pelas quais apresenta grande 

conectividade com relação aos atendimentos médicos e hospitalares e à educação, conta com 

uma rede de ensino bem estruturada e oferece vários cursos técnicos e tecnológicos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Apresenta um bom índice nas 

categorias Saúde e Educação, o que ajudou a elevar os valores médio e máximo, mesmo 

apresentando baixo valor comparativo da categoria Emprego e Renda entre os vinte 

municípios em questão.  

Já para os cinco demais municípios, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, 

Umuarama e Foz do Iguaçu, que figuram no ranking IFDM, são facilmente explicados por 

serem os municípios polos que tem os demais 139 municípios da faixa de fronteira 

gravitacionando em torno da economia regional capitaneada por estes.  

Conforme analisado por Rippel (2005), as transformações que aconteceram no 

Estado do Paraná e também na mesorregião Oeste Paranaense estão diretamente relacionadas 

à dinâmica empreendida pela movimentação da população, que provocou a modificação na 

estrutura produtiva regional. 

Ainda nessa linha de análise, para Rippel e Ferrera de Lima (2009) desenvolvimento 

não é homogêneo e acontece de forma desequilibrada no espaço geográfico e, os espaços que 

são capazes de atrair e concentrar capital e realizar a produção são capazes de produzir o 

crescimento econômico e polarizar os que não conseguem fazê-lo, possibilitando o 

surgimento de polos de atração e de concentração, frequentemente em torno núcleos urbanos. 

O polo regional no setor agroindustrial de carnes é destaque, visto que, a produção 
ligada a esse setor encontra-se fortemente estabelecida na região Oeste e Sudoeste, 
estando esse processo fortemente ligado à consolidação dos Complexos 
Agroindustriais (CAI’s) (RIPPEL e FERRERA de LIMA, 2009). 
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Os maiores valores do IFDM estão na mesorregião Oeste Paranaense, sendo Foz do 

Iguaçu e Cascavel, dois municípios que trabalham em setores diferenciados da economia. 

Conforme exposto por Ferrera de Lima e Alves (2006) a cidade de Cascavel é uma excelência 

e referencia nacional área do agronegócio, detém um parque industrial e agroindustrial 

absorvedor de mão de obra e gerador de empregos, com uma estrutura desenvolvida com 

tecnologias avançadas, direcionadas e especializadas para o suporte da produção e 

comercialização da agroindústria.  

A localização de Cascavel no espaço geoeconômico da faixa de fronteira paranaense, 

no Mercosul e na mesorregião Oeste paranaense, conforme relata Alves (2005) faz com que 

esta cidade seja privilegiada dentro de uma posição estratégica de um entroncamento das 

principais rodovias da região, citando a rodovia federal BR-277 e a rede ferroviária com 

caminhos diretos para o porto de Paranaguá, permitindo criar condições para o surgimento e 

crescimento de coeficientes sólidos no setor de transporte e comunicação. 

Uma análise pormenorizada sobre os dados do IFDM de 2010 aponta que as 

desigualdades de crescimento econômico e de desenvolvimento entre municípios ocorrem até 

mesmo dentro de uma mesmo mesorregião. Diamante do Sul, localizado na mesorregião de 

Oeste Paranaense, com população estimada de 3.510 habitantes, distante 95 km da cidade de 

Cascavel e 70 km da cidade de Laranjeiras do Sul, apresenta o menor valor do IFDM para o 

ano de 2010, sendo 0,5675 pontos, com desenvolvimento regular, cujo valor da categoria 

Emprego e Renda é 0,1410 pontos, baixo desenvolvimento, o que contribuiu para segurar a 

classificação. 

A mesorregião Centro Sul Paranaense é representada por três municípios que estão 

incluídos entre os que apresentam as menores pontuações do IFDM 2010: Laranjal, Nova 

Laranjeiras e Coronel Domingos Soares. São dependentes de outros centros urbanos para 

atendimento médico hospitalar para enfermidades mais complexas, conta apenas com 

atendimento para os ensinos fundamental, básico e médio e não apresenta dificuldade em 

absorver a mão de obra.  

Categoria IFDM Emprego e Renda 

No desdobramento da análise do IFDM, a categoria Emprego e Renda foi a que 

apresentou os valores mais baixos entre as três categorias utilizadas para compor o IFDM.  
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No ano de 2000, o IFDM da faixa de fronteira apresentou 84 municípios com baixo 

desenvolvimento (de 0 a 0,4000 pontos); três municípios: Toledo, Douradina, Xambrê 

alcançaram o desenvolvimento moderado. A pontuação mínima foi do município de 

Ramilândia (0,1558 pontos).  

No ano de 2005 os resultados do IFDM foram mais favoráveis para o 

desenvolvimento, era o reflexo de todo o trabalho que o país empreendeu nos últimos anos 

para superação da crise brasileira. Os dados mostram que diminuiu para 32 municípios com 

baixo desenvolvimento; 91 municípios apresentaram desenvolvimento regular, 12 

apresentaram desenvolvimento moderado; e 4 municípios ascenderam para alto 

desenvolvimento. Significa que 100% dos municípios estudados responderam positivamente 

ao desenvolvimento e os resultados podem ser visto no anexo I. 

No ano de 2010, a categoria Emprego e Renda, já diante de uma nova conjuntura 

política, econômica e fiscal, apresentou 52 municípios com baixo desenvolvimento, 79 

municípios apresentaram desenvolvimento regular e aumentou para 08 municípios com 

desenvolvimento moderado; são dois municípios com alto desenvolvimento na faixa de 

fronteira, sendo capazes de gerar Emprego e Renda de forma satisfatória para o 

desenvolvimento e aumento da qualidade de vida: Cascavel e Foz do Iguaçu.  

Conforme os dados do IFDM 2010 são 08 municípios que aparecem como geradores 

de emprego e renda na região da faixa de fronteira paranaense: Douradina, Dois Vizinhos, 

Toledo, Rondon, Francisco Beltrão, Umuarama, Medianeira, Pato Branco, Cascavel e Foz do 

Iguaçu, conforme distribuídos na figura 09. 
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Figura 10 – Mapa: Os 10 melhores resultados do IFDM 2010 – Emprego e Renda na Faixa 
de Fronteira 

 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013.  

A distribuição espacial dos municípios citados mostra que na região da faixa de 

fronteira paranaense, não há concentração da categoria Emprego e Renda em uma só 

mesorregião geográfica e também revela a peculiaridade econômica de cada uma delas, que 

permitiu esses municípios se destacarem nesta categoria. 

Conforme o Ipardes (2011) a matriz industrial do Noroeste é composta pelo grupo da 

agroindústria de cana-de-açúcar, bovinos, aves, mandioca e laranja e pelo grupo da indústria 

do vestuário que lhe torna um polo de confecções de referência nacional, cujas atividades 

constituem uma alternativa de emprego e renda. A indústria têxtil contrata disponibiliza mais 

de 10 mil postos de trabalho formal na região, destacando os municípios de Cianorte e 

Umuarama que concentram quase a metade do emprego neste subsetor.  

De acordo com o estudo de Schneider e Ferrera de Lima (2006), os municípios de 

Toledo e Cascavel, localizados na mesorregião Oeste Paranaense, tem suas economias 

dinamizadas devido às atividades agroindustriais de transformações da matéria prima 
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produzidas regionalmente, contam com o fortalecimento do setor terciário que qualificou e 

tornou-se referencia regional e com isso consegue atrair e polarizar cada vez mais a 

participação da economia dos outros municípios, pelos serviços que oferecem. 

Foz do Iguaçu é o município com a maior população urbana da região em estudo e, 

conforme os autores, a sua economia é dinâmica e fortalecida pelo comércio inter-regional do 

turismo e da produção de energia. 

Conforme Saquet (2008) o setor da indústria têxtil, no ramo de confecções é o maior 

contratador de mão de obra formal, apresenta o maior número de estabelecimentos e 

participam na economia regional da mesorregião Sudoeste, com maior concentração em 

Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco.  

Ainda segundo a autora, essa participação expressiva das indústrias de confecções é a 

resposta positiva dos incentivos fiscais e de infraestrutura dos municípios e do custo baixo da 

mão de obra disponível, que não demanda de muitos investimentos em qualificação. 

Segundo o Ipardes (2004) os municípios de Francisco Beltrão e Pato Branco 

destacaram-se no ramo metalúrgico, no segmento de siderurgia, metalurgia e usinagem de 

metal, aumentando a sua participação no cenário estadual, trabalhando com artefatos de inox e 

alumínio. É no segmento de produção de ferramentas, ferragens, funilaria e cutelarias, que os 

municípios industrializados da mesorregião Sudoeste, absorve parte da mão de obra local e 

regional.  

Categoria IFDM Educação 

A análise da categoria Educação mostra que os municípios da faixa de fronteira 

paranaense mantiveram a tendência de crescimento do IFDM, observado nos últimos cinco 

anos do período em estudo. 

No ano de 2005 a média da Educação foi de 0,7318 pontos e no ano de 2010 

alcançou 0,7959, mantendo a média em desenvolvimento moderado. A pontuação mínima da 

Educação no ano de 2005 foi de 0,5008 e no ano de 2010, foi de 0,6523, saiu de 

desenvolvimento regular para desenvolvimento moderado. 

No ano de 2006, a categoria Educação na faixa de fronteira, apresentou 3 municípios 

com desenvolvimento regular, 121 com desenvolvimento moderado e 15 com alto 
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desenvolvimento. Para o ano de 2010, foram 76 municípios com desenvolvimento moderado 

e 63 com alto desenvolvimento. 

Estes resultados demonstram tornam visíveis as politicas públicas de investimento na 

educação, comparadas ano a ano e permitindo aos políticos locais planejar e executar formas 

de desenvolvimento mais direcionadas e trabalhar com as verbas públicas objetivando mais 

eficiência.  

Entende-se que os dados relativos à politicas de investimentos financeiros para a 

melhoria da educação ofertada é fundamental para interpretar os resultados educacionais e 

avaliar o padrão de qualidade de vida e de desenvolvimento da população. 

A pontuação do IFDM da Educação pode ser visto no mapa abaixo, que representa a 

distribuição espacial dos valores atribuídos a cada município da área em estudo e que pode ser 

visto como se relacionam com os vizinhos próximos.  

Figura 11 – Mosaico de mapas da distribuição espacial dos valores da categoria Educação, 
referentes aos anos de 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 

 
Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 
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A distribuição espacial da categoria Educação nos anos de 2000 a 2010 mostra como 

a população dos municípios da faixa de fronteira paranaense usufruiu deste benefício. A 

aparente desordem na distribuição espacial dos valores do IFDM ao longo dos anos, que não 

seguem uma organização espacial de tendências é o reflexo das turbulências políticas 

ocorridas entre os poderes executivos municipais, estaduais e federais no que tange ao repasse 

das verbas para aplicação no setor do ensino público, tanto na conservação de escolas e até 

para o transporte de estudantes.  

Conforme estabelece Schultz (1971) na teoria do capital humano, o acesso à 

educação é um fator determinante para aumentar a distribuição de renda, elevar a 

remuneração salarial e, acima de tudo, contribuir para o crescimento econômico e o 

desenvolvimento de um país.  

No entanto, conforme os resultados do IFDM 2010 nas categorias Emprego e Renda 

e Educação, apesar do visível progresso dos últimos anos, não apresentam dados que possam 

justificar ou confirmar a relação na teoria do capital humano. 

Figura 12 – Mapa Comparativo da distribuição espacial entre os IFDM 2010 – Educação e 
IFDM 2010 – Emprego e Renda 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

O que se percebe é que as mudanças positivas nas relações sociais realizadas através 

da educação formal perdem a sua importância diante da necessidade de resultados obtidos na 

produção; porque a educação está diretamente subordinada à política econômica e também as 
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relações capitalistas, cujo objetivo é produzir mão de obra qualificada a ser absorvida pelo 

sistema. 

Categoria IFDM Saúde 

A categoria Saúde, no ranking do IFDM para a faixa de fronteira paranaense, 

mostrou resultados satisfatórios para os municípios em estudo. Por ser um programa de saúde 

abrangente, com acompanhamento médico em todas as etapas da evolução da gravidez, a 

categoria Saúde apresenta uma linha temporal no decênio em estudo, com valores pouco 

alterados, apontando para uma estabilidade e constância das políticas públicas praticadas 

regionalmente.  

É visto que os valores locais se alteram ao longo dos anos, o que significa uma maior 

variação da demanda e oferta dos serviços e dos valores obtidos em cada município, não 

significando que houve alterações severas na aplicação dos recursos.  

A categoria Saúde apresenta a média de 0,7749 pontos no ano de 2000, o que 

significa um desenvolvimento moderado, porém com os valores bem próximos ao valor de 

0,8000 pontos, que indica um alto desenvolvimento e que ocorreu a partir do ano de 2005, 

com o valor de 0,8468 pontos, ao longo dos próximos cinco anos os resultados são 

ascendentes chegando ao valor de 0,9027 pontos, mantendo o alto desenvolvimento.  

A diferença do valor máximo para o valor mínimo da pontuação da categoria Saúde, 

a partir do ano de 2005 apresentava resultados decrescentes que representam a diminuição no 

distanciamento entre os melhores e os piores resultados para os municípios da área de estudo; 

sendo para 2005 (63,89%), 2006 (54,72%), 2007 (48,41%) e a partir do ano de 2008 (41,59%) 

os resultados inverteram para a ascendência, aumentando a diferença entre os melhores o os 

piores resultados obtidos na categoria Saúde, sendo para o ano de 2009 (50,04%) e 2010 

(55,21%), aumentado a amplitude entre o valor mínimo e o valor máximo, mostrando 

claramente que as políticas públicas locais e regionais para o setor de saúde reduziu 

significativamente durante o ultimo mandato político municipal.  

A pontuação mínima no período compreendido entre os anos de 2005, com 0,5885 

pontos, para o ano de 2008, com 0,6992 pontos, significa um aumento de 18,81% na 

qualidade da categoria Saúde; onde os valores máximos alcançaram um aumento de qualidade 

de apenas 2,64%, para o período.  
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Apesar do aumento na amplitude entre os valores mínimos e os valores máximos da 

pontuação, a tendência foi o aumento do número de municípios classificados com grau alto de 

desenvolvimento, como pode ser visto na tabela 06 abaixo: 

Tabela 8 – Comportamento do IFDM categoria Saúde no período entre 2000 a 2010 

Ano 
Baixo 

Desenvolvimento 
Desenvolvimento 

Regular 
Desenvolvimento 

Moderado 
Alto desenvolvimento 

2000  8 70 61 

2005  1 26 112 

2006   23 116 

2007   20 119 

2008   18 121 

2009   09 130 

2010   05 134 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

A tabela 06 representa o comportamento do IFDM categoria Saúde entre os anos de 

2000 a 2010, mostrando o aumento de número de municípios que ingressaram no alto 

desenvolvimento. Confrontando os dados da tabela 06 com o anexo I, que mostra a pontuação 

para o mesmo período, é possível aferir que houve uma queda dos valores sistemática para a 

maioria dos municípios, dos valores do IFDM. 

Apesar da redução de alguns valores, esta é a categoria que teve seus valores mais 

próximos da qualidade, ou seja, alto desenvolvimento, como pode ser visto no gráfico 2. A 

categoria Saúde mostra que o setor da saúde ainda detém a maioria dos investimentos locais e 

regionais para a sua manutenção.  

A categoria Saúde apresenta uma evolução continua de desenvolvimento, cujos 

valores mais altos estão próximos do ótimo a ser alcançado e os valores mínimos, até o ano de 

2008 apresentou seguiu a mesma tendência. Porém no ano de 2009 e 2010 apresentou 

resultados decrescente, como pode ser visto no gráfico a seguir:  
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Figura 13 – Comparação dos valores da categoria IFDM - Saúde 

 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

A linha de média mais próxima para a linha de máximo, no gráfico 01 revela que há 

poucos municípios com desenvolvimento moderado. São 134 municípios que apresentam alto 

desenvolvimento. A linha temporal dos valores revela uma possível estabilidade regional dos 

dados sempre com valores elevados. Os cinco municípios que apresentam as mais baixas 

pontuações da categoria Saúde são: Nova Laranjeiras, Guaíra, Laranjal, Cidade Gaúcha, 

Tapira.  

A classificação ou ranking dos municípios na categoria Saúde não tem em primeiros 

ou em últimos lugares os municípios polarizadores, de maior população ou de maior renda per 

capita; isto porque o conjunto de políticas públicas para a saúde não demanda somente do 

município, tem uma intensa participação do estado e da união. Os dados podem ser 

comparados no anexo I.  

6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise abrange dados obtidos do IFDM para a Faixa de Fronteira Paranaense, no 

período entre os anos de 2000 a 2010. Inclui na análise os dados do IFDM das categorias 

Emprego e Renda, Educação e Saúde.  

A escolha da faixa de fronteira paranaense para a realização da análise deve-se ao 

fato da existência de uma legislação específica para a aplicação de politicas públicas, visando 

o desenvolvimento desta região e que, por vezes, esbarra em impedimentos legais por ser uma 

área de interesse da segurança Nacional. 



73 

 

A partir da década de 1990, a faixa de fronteira paranaense apresentou um avanço em 

direção à modernização e desenvolvimento de tecnologias, mudando sua base produtiva que 

antes era agrícola para uma modernização na agroindústria, aumentando a produção e gerando 

produtos com maior valor agregado; produzindo o crescimento econômico e incrementando o 

desenvolvimento regional.  

Sendo assim, esse trabalho buscou analisar a existência de correlação espacial do 

IFDM entre os municípios da faixa de fronteira paranaense, ou seja, o desenvolvimento de um 

município está relacionado ao desenvolvimento dos municípios vizinhos.  

Os resultados obtidos com a adoção da metodologia descrita foi que municípios com 

alto desenvolvimento estão próximos de municípios que apresentam desenvolvimento alto ou 

moderado e municípios com desenvolvimento regular estão próximo de municípios com o 

mesmo desenvolvimento ou abaixo deste. 

Análise dos dados do IFDM para a faixa de fronteira paranaense 

Verificamos neste período de 10 anos que 134 municípios da faixa de fronteira 

paranaense tiveram crescimento, uns mais outros menos e os outros cinco municípios que não 

cresceram, tiveram uma diferença pequena entre o valor de 2000 e o valor de 2010, todos eles 

apresentam desenvolvimento moderado. Com exceção do ano de 2005, para os anos de 2006 a 

2010, os municípios que cresceram apresentaram um crescimento ascendente e constante. 

Entretanto, mesmo crescendo, nem todos conseguiram alcançar um nível maior de 

desenvolvimento. 

Índice de Moran 

O uso da metodologia do I de Moran local, conforme descrito anteriormente, serviu 

para capturar padrões lineares de associação local estatisticamente significativo e fornece uma 

indicação do nível de agrupamento dos valores similares do IFDM em torno da vizinhança. 

Os tipos de autorrelação espacial que apresentam no box map, são descritos por cores 

conforme pode ser visto no box abaixo: 

Conforme citado anteriormente quanto à evolução positiva dos municípios através 

dos valores do IFDM no ano de 2010, figura 12, verificamos que os municípios da 
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Mesorregião Oeste tiveram comportamento similar puxando os valores do indicador para o 

quadrante Alto-Alto. 

 

 

 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2010. Calculo executado no software IpeaGEO.  

O mapa acima mostra o quadro com a classificação da metodologia LISA “Alto-

Alto”, “Baixo-Baixo”, “Alto-Baixo” e “Baixo-Baixo” que indicam, respectivamente, os 

quadrantes Q1, Q2, Q3 e Q4, mostrados no mapa.  

É possível notar uma distribuição tendendo para o Q1, “Alto-Alto”, ou seja, há uma 

forte polarização dos municípios de Toledo e Foz do Iguaçu, localizados na Mesorregião 

Oeste paranaense, onde os demais municípios da região que gravitam ao redor também 

apresentam 2010 com pontuação alta. Demonstrando claramente a participação superior desta 

Mesorregião na composição da economia da região da faixa fronteira do Paraná. 

Os municípios de Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo são os maiores da região e mais 
diversificados disponibilizando bens e serviços não encontrados nos demais 
municípios da região. Esses três municípios também foram beneficiados pela 
existência de rodovias que interligam a região ao restante do Estado (ALVES et al, 
2007). 

No Q2, “Alto-Baixo” mostra os municípios da Mesorregião Sudoeste que tem um 

complexo industrial direcionado para a metalurgia e produção de artefatos de alumínio para 

Figura 14 – Mapa do Espalhamento de Moran para o IFDM - 2010 da faixa de fronteira do 

Estado do Paraná 
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construção, indústria e utilidades domésticas, sendo uma região forte na contratação e 

qualificação de mão-de-obra. Cujo resultado pode ser aferido como os municípios centrais 

apresentam o 2010 mais alto que os municípios que estão em seu entorno. Ainda na 

Mesorregião Noroeste aparece o município de Rondon com alto índice do IFDM 2010 e em 

seu entorno os demais municípios apresentam índices menores. 

No Sudoeste do Paraná, mais recentemente, muitos governos municipais têm optado 
por investimentos na constituição de pequenos parques industriais no entorno das 
cidades. Estes governos têm, nestas implementações, o intuito de desenvolver seus 
municípios, atraindo investimentos industriais e, assim, de oferecer emprego para 
alguns moradores do local (BATISTELLA SAQUET e SAQUET, 2006). 

Observa-se que os municípios que estão no quadrante Q3, “Baixo-Baixo”, indicados 

pela cor azul, estão localizados na Mesorregião Centro-Sul paranaense, isso infere 

diretamente que é uma região com nenhuma expressão de complexos industriais e baixos 

resultados da produção agropecuária, devido ao seu relevo acidentado, solo raso e de baixa 

fertilidade.  

Fazendo com que seja uma região que necessita de aporte financeiro dos governos 

estadual e federal para a sua manutenção, além de que é necessário a aplicação de políticas 

públicas de desenvolvimento direcionadas, para que se alcance melhores resultados de 

desenvolvimento local e possa alcançar os índices de desenvolvimento regional. A realidade 

dos resultados do IFDM 2010 é próxima para todos os municípios que estão nesta região e 

não alterou os resultados do IDH-M 2000 e IPDM 2002.  

Os piores índices ocorrem na mesorregião Centro-Sul, a qual detém os menores 
valores referentes a três dos quatro componentes do IDH-M, e as menores medianas 
de frequência escolar e renda. Dos 20 municípios com pior IDH-M no Estado, cinco 
são desta mesorregião (IPARDES, 2003). 

Próximo à Mesorregião Centro – Sul que contribui com 14 (quatorze) municípios 

para compor a região da faixa de fronteira do Paraná, dos 28 (vinte e oito) municípios que a 

compõe, está a Mesorregião Centro Ocidental que contribui com 10 (dez) dos 25 (vinte e 

cinco) que a compõe e apresenta características sociais e socioeconômicas muito distintas. As 

áreas que apresentam relevo com pouca ondulação que possibilita a mecanização facilita o 

cultivo das culturas agrícolas anuais e onde o relevo é acidentado pratica-se a pecuária e 

reflorestamento.  

A mesorregião Centro Ocidental Paranaense, em 2000 apresentou o segundo pior 

IDH do Paraná. Conforme o Ipardes (2009) os problemas sociais constituem uma realidade 
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preocupante nesta mesorregião; o município de Altamira do Paraná apresenta uma taxa de 

Pobreza de 52,3% e taxa de Analfabetismo 23,3%; uma das piores classificações do estado. 

No quadrante Q4, “Baixo-Alto”, aparece o município de Itapejara D’Oeste, na 

Mesorregião Sudoeste, representando um município com baixo 2010 e em seu entorno 

gravitam municípios com maior IFDM 2010; porém os dados desse município não estão 

muito distantes dos demais municípios da região. 

No setor secundário [...], no ano de 1999, observa-se um padrão de localização 
significativo nas cidades de Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste, Ampére e Dois 
Vizinhos, fato que não se alterou no Perfil Locacional do ano de 2005. (FERRERA 
DE LIMA et all, 2009) 

Para Ferreira de Lima (2009) na Mesorregião Sudoeste Paranaense o município de 

“Francisco Beltrão apresenta forte concentração no setor secundário no período de análise, 

representando 18% (dezoito por cento) de toda a ocupação industrial da Região”. A indústria 

de produtos alimentícios, madeira e bebida é o que prevalece na região. No município de Pato 

Branco seu parque industrial 17% (dezessete por cento) na participação da região, no ramo da 

química, metalurgia para construção civil e alumínio em geral.  

Visto que o setor industrial e de serviços são os que pesaram na construção da 

categoria Emprego e Renda, figura 13, mostrando na figura abaixo uma curva em U, de 

dispersão dos dados desta categoria do IFDM. 
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Figura 15 – Mapa do Espalhamento de Moran para o IFDM 2010 Emprego e Renda da 
Faixa de Fronteira do Estado do Paraná 

 

 
Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2010. Calculo executado no software IpeaGEO. 

O Mapa do Espalhamento de Moran para o 2010 Emprego e Renda mostra a 

aglomeração dos índices mais próximo de zero e com pouco espalhamento, formando uma 

curva em “U” entre o quadrante Q1, “Alto-Alto”, e quadrante Q4, “Baixo-Alto”. 

Cujo significado para o quadrante Q1, “Alto-Alto”, pode se dar pela forte 

polarização dos municípios de Toledo e Foz do Iguaçu, localizados na Mesorregião Oeste 

paranaense, onde os demais municípios da região que gravitam ao redor também apresentam 

o 2010 com resultados elevados. O município de Toledo apresenta maior absorção de mão-de-

obra local e no seu entorno, para trabalhar na agroindústria e no setor de serviços e o 

município de Foz do Iguaçu absorve mão-de-obra no setor turístico e hoteleiro.  

No Q2, “Alto-Baixo” mostra os municípios da Mesorregião Sudoeste que absorve a 

mão-de-obra para trabalhos na metalurgia e nas empresas de transformação do alumínio. 

Ainda no quadrante Q3, “Baixo-Baixo”, estão localizados os municípios da 

Mesorregião Centro-Sul paranaense, que estão distantes das principais cidades: Cascavel, 

Guarapuava e Campo Mourão, sendo uma região com a econômica voltada para a produção 

agropecuária, devido ao seu relevo acidentado, solo raso e de baixa fertilidade. 



78 

 

No quadrante Q4, “Baixo-Alto”, aparece os municípios Boa Vista da Aparecida e 

Ramilândia, na Mesorregião Oeste, Itapejara D’Oeste na Mesorregião Sudoeste, e Maria 

Helena na Mesorregião Noroeste, com baixo 2010 Emprego e Renda gravitando em torno de 

municípios com maior índice e com dificuldades de gerar Emprego e Renda nas suas 

localidades. 

Já na categoria Educação, figura 14, o I de Moran apresenta aglomerados nas 

mesorregiões Oeste, com Alto-Alto, é possível observar maior intensidade em Toledo e nos 

municípios próximos; há tendência de dispersão com I de Moran nas mesorregiões Centro Sul 

e Centro Ocidental. 

Figura 16 – Mapa do Espalhamento de Moran para o IFDM 2010 Educação da faixa de 
Fronteira do Estado do Paraná 

  

 
Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2010. Calculo executado no software IpeaGEO. 

O Mapa do Espalhamento de Moran para o IFDM 2010 Educação mostra a 

espalhamento, tendendo para uma reta positiva dos índices em direção o quadrante Q1, “Alto-

Alto”. 

Cujo significado para o quadrante Q1, “Alto-Alto”, pode se dar pela forte 

polarização dos municípios localizados na Mesorregião Oeste paranaense, que têm obtidos 

excelentes resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), também 
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contam com a política estadual da educação que todos os professores devem possuir nível 

superior de ensino, e busca reduzir o número de evasão escolar, além das políticas locais 

voltadas para os primeiros anos do ensino escolar. 

No Q2, “Alto-Baixo” mostra os municípios da Mesorregião Sudoeste, principalmente 

Pato Branco, empregam um esforço maior para manter-se com alto índice na educação, mas 

não consegue por si só elevar o índice de educação dos municípios que gravitam em seu 

entorno. 

Ainda no quadrante Q3, “Baixo-Baixo”, estão localizados os pequenos municípios da 

Mesorregião Centro-Sul paranaense, com baixo orçamento e dependendo dos repasses 

financeiros dos governos estadual e federal e, sendo uma região com a econômica voltada 

para a produção agropecuária, devido ao seu relevo acidentado, solo raso e de baixa 

fertilidade; não conseguem alcançar melhores índices na educação. 

No quadrante Q4, “Baixo-Alto”, aparece o pequeno município de Sulina na 

Mesorregião Sudoeste, que está encravado em uma região de relevo acidentado, dependendo 

quase que exclusivamente dos repasses financeiros dos governos estadual e federal. 

Na categoria Saúde o I de Moran apresenta resultados positivos, quase todo no 

quadrante Alto-Alto, com pouca dispersão para Alto-Baixo. A mesorregião Centro Ocidental 

apresenta uma dispersão mais para Baixo-Baixo, conforme consta na figura 15, abaixo: 
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Figura 17 – Mapa do Espalhamento de Moran para o IFDM 2010 Saúde da faixa de 
Fronteira do Estado do Paraná 

  

 
Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2010. Calculo executado no software IpeaGEO. 

O Mapa do Espalhamento de Moran para o 2010 Saúde mostra o espalhamento dos 

pontos, tendendo para uma reta positiva dos índices com aglomeração dos dados no quadrante 

Q1, “Alto-Alto”. 

Cujo significado para o quadrante Q1, “Alto-Alto”, é mais significante para a região 

da faixa de fronteira porque não há uma polarização de municípios, mas sim, uma distribuição 

dos dados de forma quase generalizada por toda a região. Com poucos pontos dispersos. 

No Q2, “Alto-Baixo” mostra o município de Realeza na Mesorregião Sudoeste, com 

alto 2010 Saúde, sofrendo uma pequena influência dos municípios que estão localizados no 

Q3 e apresentam índices mais baixos. 

No quadrante Q3, “Baixo-Baixo”, estão localizados os pequenos municípios de 

Altamira do Paraná, Laranjal, Diamante do Sul, Nova Laranjeiras, Rio Bonito do Iguaçu e 

Espigão Alto do Iguaçu, todos da Mesorregião Centro-Sul paranaense, com economia voltada 

para a produção agropecuária, devido ao seu relevo acidentado, solo raso e de baixa 
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fertilidade; dependendo dos repasses dos governos estadual e federal, não conseguem alcançar 

melhores índices na saúde. 

No quadrante Q4, “Baixo-Alto”, aparece o município de Guaíra na Mesorregião 

Oeste, cuja peculiaridade de não alcançar os índices dos demais municípios desta região, é 

além de atender a sua população de crianças e gestantes, atende também, a uma população 

flutuante próxima e oriunda do Paraguai e do estado do Mato Grosso do Sul, comprometendo 

fortemente as politicas públicas de atendimento à saúde para a população municipal. 

Estágios de IFDM no ano 2000 

Os municípios paranaenses na faixa de fronteira apresentam no ano de 2000 somente 

dois estágios de desenvolvimento conforme os dados do IFDM, 58 municípios estavam 

incluídos na classificação de 0,4001 a 0,6000, o que significa que apresentam 

desenvolvimento regular; os outros 81 municípios estavam incluídos na classificação de 

0,6001 a 0,8000 pontos, apresentando desenvolvimento moderado.  

A distribuição espacial dos municípios em desenvolvimento moderado toma como 

base a produção agropecuária e a agroindustrialização que se encontra fortalecida nas 

microrregiões de Cascavel, Toledo, Umuarama e Paranavaí, esta última abrange alguns 

municípios dentro da faixa de fronteira. Demonstrando claramente a atração dos polos diante 

da sua região polarizada, quanto mais próximo dos polos ou na rota dos fluxos da produção, 

maior é a intensidade da classificação do IFDM. 
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Figura 18 – Mapa de representação dos estágios do IFDM na Faixa de Fronteira para o ano 
de 2000 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

O mapa acima demonstra que no ano de 2000, os melhores índices do IFDM 

apareciam nos municípios das Mesorregiões Oeste e Noroeste do estado do Paraná, visto que 

o indicador, nas categorias Saúde e Educação, foi representativo na composição final do 

índice, isso devido a antiga metodologia utilizada para a composição do IFDM. 

Os resultados do IFDM 2000, mesmo mostrando as Mesorregiões Oeste e Noroeste 

com maiores expressividades, deve ser visto o outro lado que está nas Mesorregiões Centro-

Sul e Centro Ocidental Paranaense que apresentavam o estado crônico da sua economia 

estagnada e o descaso dos governos estadual e federal na busca de promover o 

desenvolvimento nessas regiões. Onde está iniciando a participação atores locais na busca de 

criação de oportunidades locais e regionais para a transformação da região. 
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Estágios de IFDM no ano 2010 

No ano de 2010 a classificação do IFDM sofreu alterações para melhor, apresentando 

09 municípios classificados de 0,8001 a 1 ponto, o que significa que apresentam alto 

desenvolvimento; aumentou para 127 o número de municípios classificados de 0,6001 a 

0,8000 pontos, com desenvolvimento moderado e somente dois municípios retrocederam e 

um manteve a classificação de 0,4001 a 0,6000 pontos, com desenvolvimento regular. A 

diferença da pontuação em 2010 sobre a pontuação em 2000, dos municípios que 

retrocederam na classificação é pequena, mas mudou a classificação do desenvolvimento. 

A figura 17 que representa a distribuição espacial do IFDM no ano de 2010 tem o 

mapa temático com cores mais intensas que o mapa da figura 16; demonstrando em cores os 

dados apresentados no anexo I deste trabalho. 

Figura 19 – Mapa de representação dos estágios do IFDM na Faixa de Fronteira para o ano 
de 2010 

 
Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

O município de Laranjal, localizado na mesorregião Centro-Sul, é o que apresenta o 

pior resultado nos 05 (cinco) anos de classificação do IFDM, com a média de 0,5230 pontos 

classificado como desenvolvimento regular, isso se deve pela localização geográfica, falta de 
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infraestrutura (estradas pavimentadas, hospitais e mão-de-obra qualificada), distância dos 

polos de atração como Campo Mourão, Laranjeiras do Sul e Cascavel. 

O município de Douradina, localizado na mesorregião Noroeste, apresenta condições 

geográficas próximas às do município de Laranjal, porém o seu IFDM é classificado como 

alto estágio de desenvolvimento, devido ao diferencial que é a existência da fabrica de móveis 

Gazin. 

A maioria dos municípios da faixa de fronteira, no ano de 2010 apresenta IFDM com 

desenvolvimento moderado e alguns alcançam o índice de alto estágio de desenvolvimento, o 

que significado uma elevação excelente nos resultados alcançados. Podendo ser explicado 

pelas melhores condições de saúde facilitadas nos postos de saúde municipal, politica estadual 

e municipal da implantação do programa médico da família e prioridade de atendimento para 

crianças e gestantes; a educação neste decênio recebeu reforços na exigência de contratação 

de profissionais com nível superior de educação, maior abrangência dos programas 

socioeducativos nas escolas, devido as novas conformações da economia brasileira que ainda 

não conseguiu atingir com maior abrangência a população desempregada, fazendo com que 

esse indicador reduzisse a maior expressão do IFDM. 

Com exceção dos municípios que retrocederam na pontuação sem, contudo sair do 

nível de classificação: Alto Piquiri apresentou um retrocesso de -1,30% na pontuação saindo 

de 0,7173 pontos no ano de 2000, para 0,7079 pontos no ano de 2010; Cidade Gaúcha 

retrocedeu -7,38% na pontuação, saindo de 0,6919 pontos no ano de 2000, para 0,6404 pontos 

no ano de 2010; Salto do Lontra retrocedeu -3,45% na pontuação, saindo de 0,6724 pontos no 

ano de 2000, para 0,6492 pontos no ano de 2010; Tapira retrocedeu 0,63% na pontuação, 

saindo de 0,6610 pontos no ano de 2000, para 0,6568 pontos no ano de 2010 e o município de 

Xambrê retrocedeu -2,94% na pontuação, saindo de 0,6700 no ano de 2000 para 0,6503 

pontos no ano de 2010. 

Os municípios de Ramilândia, Foz do Iguaçu e Coronel Domingos Soares 

responderam positivamente às políticas públicas locais e regionais e apresentaram elevação 

acima de 40% na classificação do IFDM, conforme pode ser visto abaixo: 
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Tabela 9 – Principais municípios que apresentaram evolução positiva conforme a 
classificação do IFDM 

MUNICÍPIO 2000 2010 2000-2010 

Ramilândia 0,4614 0,6681 44,80% 

Coronel Domingos Soares 0,4267 0,6126 43,58% 

Foz do Iguaçu 0,5719 0,8177 42,98% 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – 2013. 

O crescimento positivo da classificação do IFDM foi sentido em 134 dos 139 

municípios da faixa de fronteira do Paraná. O crescimento mais significativo foi o município 

de Foz do Iguaçu que saiu do desenvolvimento regular em 2000, com 0,5719 pontos para alto 

desenvolvimento em 2010, com 0,8177 pontos.  

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se verificou no trabalho a discussão sobre desenvolvimento regional e a 

análise sobre a temática de desigualdades regionais são elementos expressivos e contrastantes 

nesta dissertação. Então devem ser tratados como um dos principais objetivos para a busca do 

desenvolvimento da faixa de fronteira, visto que os indicadores mostraram um território no 

qual diversos municípios apresentaram importante falta de dinamismo econômico e perda 

crescente da população produtiva. 

Nesta pesquisa o IFDM serviu ao propósito de realizar uma análise regional 

abrangente, cujos objetivos era entender a distribuição e evolução do desenvolvimento ao 

longo de um período decenal, em um determinado território com características próprias. 

As mesorregiões Oeste e Sudoeste Paranaense apresentam um posicionamento 

econômico e geográfico diferente em relação às demais mesorregiões estudadas. Estas 

características do posicionamento se explicam pelos conceitos de exploração, produção e 

agrupamento industriais e agroindustriais que foram favorecidos pelos aspectos culturais, 

históricos e naturais da faixa de fronteira paranaense. Essa organização produtiva faz com que 

aumente a diferença entre as demais regiões e ao mesmo tempo cria a atração, pela 

produtividade e capacidade de atender as necessidades de consumo pela diversidade de 

produtos e serviços que podem disponibilizar. Sendo que os municípios sede das 

microrregiões geográficas (MRG) estão melhores classificados em todos os índices 
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analisados, mostrando a diferença que possuem na dinâmica de desenvolvimento frente aos 

demais municípios que compõem estas regiões. 

Os dez municípios com maior destaque de 2010, na faixa de fronteira paranaense, via 

de regra assumem a representatividade de suas mesorregiões e a capacidade de empreender o 

desenvolvimento com mais eficácia diante dos municípios do seu entorno. Apesar das 

vocações produtivas regionais, serem relacionadas é possível caracterizar heterogeneidade 

entre os demais. 

Quando trabalhamos com dados do IFDM Emprego e Renda, nos anos que se segue 

de 2000 a 2010, os municípios de Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, Medianeira, 

Umuarama, Francisco Beltrão, Rondon, Toledo, nesta ordem, situam-se em uma condição 

muito favorável em comparação com os outros municípios. 

Neste sentido a comparação de todos os resultados demonstra que a mesorregião 

Oeste alcançou o alto desenvolvimento, acompanhada pelas mesorregiões Sudoeste e 

Noroeste. Porém são representadas pelo desenvolvimento alcançado por seus municípios com 

maior população. Os dados demonstram que essas mesmas mesorregiões, têm resultados de 

baixo desenvolvimento dos indicadores em vários municípios. 

Diante das literaturas consultadas, cabe-nos apontar que para alcançar o 

desenvolvimento, o bem estar social e a qualidade de vida almejada, é necessário a 

participação da população no processo de diagnosticar, planejar e buscar o crescimento 

econômico de forma a criar e fortalecer um pacto social para o desenvolvimento local e 

regional. 

Considera-se que mesmo diante das diferenças nos resultados obtidos, dependendo 

das categorias e dos pesos atribuídos a cada um dos dados, os desvios não impediram que se 

fizesse a constatação de que o crescimento e o desenvolvimento econômico e social 

acontecem em determinadas regiões.  

Contudo esse crescimento não atingiu todos os 139 municípios da faixa de fronteira 

Paranaense, dados os impeditivos econômicos, geográficos e o seu distanciamento das 

grandes regiões que buscaram e receberam maior apoio dos governos estadual e federal. 

Cabendo à lideranças locais e regionais mudarem essa situação diante do momento 

econômico e propicio para o desenvolvimento, que acontece no Brasil. 

Conclui-se então que o IFDM acabou sendo o indicador mais apropriado para medir 

o desenvolvimento social e econômico do estado do Paraná, apesar de não conseguir 
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mensurar uma distribuição equitativa das médias dos índices e revelar a concentração de 

renda, quando extrapolado a nível territorial. Apesar disto, ele apresentou-se como sendo um 

indicador eficiente para realizar estudos de desenvolvimento com abrangência nacional, 

diante da imensa complexidade e distorções de distribuição de renda. 

Observou-se que a existência e a manutenção de disparidades entre os objetos deste 

estudo é um reflexo das diferenças existentes no próprio país. Entendemos ser isto um 

elemento importante que deve ser considerado na elaboração e na aplicação das políticas 

públicas para o desenvolvimento regional. 

Sobre as análises espaciais de cluster e outliers, os resultados apontaram para a 

existência de desequilíbrios regionais existentes na região de estudo. Alguns clusters dos 

setores da agroindustrialização e do turismo se apresentaram fortes na região Oeste, que 

podem ser vistos nos municípios de Foz do Iguaçu e Toledo. Já na região Centro Sul e Centro 

Ocidental, os municípios de Diamante do Sul, Laranjal, Nova Laranjeiras, Coronel Domingos 

Soares, Itapejara d’Oeste, Altamira do Paraná e Espigão Alto do Iguaçu; apresentaram 

clusters fracos, tanto no setor industrial, saúde e absorção de mão-de-obra e produção de 

renda. 

Os melhores índices do IFDM para o ano de 2010 foram apresentados pelos 

municípios: Medianeira, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Umuarama, Foz do 

Iguaçu, Douradina, Toledo e Rondon. Sendo espacialmente distribuídos, pode-se notar a 

existência de um corredor de desenvolvimento na região Oeste, com os setores da prestação 

de serviços, indústria, agroindústria e turismo em evidências; vê-se a formação de clusters na 

região Sudoeste, evidenciando os setores industriais. Na região Noroeste o desenvolvimento 

se apresenta no setor indústria no município de Douradina e da Usina de açúcar e álcool em 

Rondon que formam os outliers, são unidades geográficas com desenvolvimento singular 

perante os demais municípios da faixa de fronteira paranaense, formando assim os outliers de 

desenvolvimento. 

Os piores índices do IFDM para o ano de 2010 foram apresentados pelos municípios: 

Diamante do Sul, Laranjal, Nova Laranjeiras, Coronel Domingos Soares, Itapejara d’Oeste, 

Altamira do Paraná e Espigão Alto do Iguaçu. A proximidade destas unidades geográficas 

formam clusters Baixo-Baixo, tanto em desenvolvimento, saúde, educação e emprego e renda.  

Diante disto o indicador comprova que o trabalho de atender com políticas públicas 

de desenvolvimento, esses municípios com piores índices, é relevante devido a importância de 
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subir a média do desempenho, mas é importante, particularmente, criar condições destes esses 

municípios que estão no fim da distribuição, a alavancar para um patamar melhor.  

Conclui-se que o aumento de atrativos para a região da faixa de fronteira paranaense 

poderá estimular o desenvolvimento das competências das regionais, reter a migração, 

aumentar os investimentos locais e atrair investimentos de outras regiões que possam 

implementar estratégias inovadoras; criando um efeito positivo que pode gerar emprego e 

renda, aumento na contribuição dos impostos e consequentemente melhorias na qualidade de 

vida. 

Ademais a evolução histórica do Paraná e do Brasil confirma que a desigualdade, 

mais ainda dentro das regiões, caso da faixa de fronteira do Paraná, constitui-se num 

importante problema que necessita ser enfrentado de forma diferente do que ocorreu até 

agora. O empreendedorismo local pode ser uma alternativa a sanar os diferentes níveis de 

desenvolvimento nos municípios analisados.  
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ANEXOS 

ANEXO I – Evolução Temporal do IFDM por Municípios da Faixa de Fronteira Paranaense 

MUNICÍPIO 
IFDM 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Altamira do Paraná 0,5178 0,6223 0,5943 0,5800 0,6214 0,6648 0,6311 

Alto Paraíso 0,5640 0,6483 0,6842 0,6890 0,6451 0,6528 0,6778 

Alto Piquirí 0,7173 0,6544 0,6350 0,6387 0,6746 0,6667 0,7079 

Altônia 0,6853 0,7735 0,7719 0,7695 0,7461 0,7400 0,7061 

Ampére 0,5741 0,6278 0,6587 0,6821 0,6341 0,6549 0,6942 

Anahy 0,5624 0,6717 0,6704 0,6826 0,6322 0,6671 0,6917 

Assis Chateaubriand 0,6271 0,7106 0,6824 0,6957 0,7114 0,7250 0,7302 

Barracão 0,6094 0,6764 0,6787 0,6772 0,7136 0,7272 0,6946 

Bela Vista da Caroba 0,4941 0,6610 0,6512 0,6480 0,7091 0,6723 0,6834 

Boa Esperança 0,6546 0,7279 0,7219 0,7241 0,7378 0,7272 0,7452 

Boa Esperança do Iguaçu 0,6316 0,6948 0,6849 0,6679 0,5936 0,7073 0,7450 

Boa Vista da Aparecida 0,5404 0,6177 0,6092 0,6367 0,6288 0,6161 0,6411 

Bom Jesus do Sul 0,5901 0,6833 0,6237 0,7305 0,6822 0,7080 0,7480 

Bom Sucesso do Sul 0,6356 0,7235 0,6943 0,6895 0,6676 0,7630 0,7502 

Braganey 0,6014 0,6490 0,6613 0,6825 0,6822 0,6777 0,6883 

Brasilândia do Sul 0,6720 0,6699 0,6487 0,6684 0,6367 0,7452 0,7353 

Cafelândia 0,6846 0,7728 0,7418 0,7988 0,7790 0,7612 0,7459 

Cafezal do Sul 0,5725 0,6285 0,6035 0,5753 0,6326 0,6768 0,6698 

Campina da Lagoa 0,5787 0,6361 0,6242 0,6433 0,6599 0,6668 0,6893 

Campo Bonito 0,5691 0,6670 0,6497 0,6568 0,6857 0,6866 0,7071 

Candói 0,5383 0,6630 0,6318 0,6188 0,6295 0,6339 0,6905 

Capanema 0,6177 0,7347 0,6820 0,7024 0,6958 0,7106 0,7155 

Capitão Leônidas Marques 0,5803 0,7084 0,6549 0,6959 0,6644 0,6529 0,6719 

Cascavel 0,6705 0,8164 0,8070 0,8085 0,8092 0,8176 0,8314 

Catanduvas 0,5529 0,7063 0,6870 0,6863 0,7128 0,7050 0,6866 

Céu Azul 0,6645 0,7308 0,6985 0,7352 0,7474 0,7613 0,7408 

Chopinzinho 0,6230 0,7304 0,7528 0,7446 0,7620 0,7480 0,7428 

Cidade Gaucha 0,6919 0,7524 0,7467 0,7190 0,6439 0,6212 0,6409 

Clevelândia 0,5759 0,6757 0,6604 0,6490 0,6279 0,6535 0,6915 

Corbélia 0,5955 0,6905 0,7355 0,7258 0,7310 0,7610 0,7828 

Coronel Domingos Soares 0,4267 0,5861 0,5638 0,5742 0,5559 0,6220 0,6126 

Coronel Vivida 0,5990 0,6965 0,6778 0,6936 0,6563 0,7173 0,7300 

Cruzeiro do Iguaçu 0,5573 0,6950 0,6908 0,6866 0,6503 0,6959 0,7153 

Cruzeiro do Oeste 0,6271 0,6840 0,7019 0,6946 0,7191 0,7381 0,7751 

Diamante D Oeste 0,5653 0,6054 0,6100 0,6292 0,6228 0,5911 0,6666 
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MUNICÍPIO 
IFDM 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Diamante do Sul 0,4443 0,5289 0,5829 0,6310 0,6872 0,6260 0,5675 

Dois Vizinhos 0,5929 0,7293 0,7035 0,7023 0,7309 0,7711 0,7879 

Douradina 0,7744 0,7700 0,8136 0,8065 0,8258 0,8355 0,8052 

Enéas Marques 0,6607 0,7472 0,7151 0,7075 0,7223 0,7129 0,7274 

Entre Rios do Oeste 0,6888 0,6908 0,7321 0,7450 0,7399 0,7953 0,7596 

Esperança Nova 0,6172 0,5719 0,5746 0,6599 0,6362 0,7289 0,7167 

Espigão Alto do Iguaçu 0,5410 0,6542 0,6269 0,6130 0,6177 0,6517 0,6340 

Flor da Serra do Sul 0,5372 0,6695 0,6572 0,7111 0,6563 0,7345 0,7084 

Formosa do Oeste 0,6202 0,6575 0,6909 0,6893 0,6876 0,7297 0,7499 

Foz do Iguaçu 0,5719 0,7977 0,7606 0,7602 0,7737 0,8073 0,8177 

Francisco Alves 0,6259 0,6673 0,6773 0,7122 0,7399 0,7368 0,6834 

Francisco Beltrão 0,6430 0,8235 0,8166 0,8012 0,8151 0,8110 0,8299 

Goioere 0,5782 0,7373 0,7359 0,7754 0,7023 0,6884 0,6836 

Guaíra 0,6059 0,6748 0,6466 0,6403 0,6436 0,6824 0,6664 

Guaraniaçu 0,5984 0,6750 0,6812 0,6773 0,6719 0,7057 0,6913 

Honório Serpa 0,5467 0,6651 0,6863 0,6779 0,6314 0,6890 0,7033 

Ibema 0,6428 0,6561 0,7092 0,7063 0,7427 0,7250 0,6911 

Icaraima 0,6337 0,6204 0,6795 0,6615 0,6622 0,7084 0,7348 

Iguatu 0,6397 0,7069 0,6801 0,7323 0,7039 0,7211 0,6888 

Iporã 0,6181 0,6539 0,6736 0,6834 0,6882 0,7135 0,7326 

Iracema do Oeste 0,6155 0,7024 0,6874 0,7174 0,6932 0,7123 0,7008 

Itaipulândia 0,7159 0,7047 0,7405 0,7702 0,7057 0,7564 0,7758 

Itapejara d’Oeste 0,6201 0,7274 0,7005 0,6611 0,6060 0,6353 0,6311 

Ivaté 0,5658 0,6687 0,7316 0,7237 0,6923 0,7008 0,7288 

Janiópolis 0,5847 0,6294 0,6186 0,7281 0,6793 0,7133 0,7087 

Jesuítas 0,6115 0,6832 0,6837 0,7216 0,7125 0,7407 0,7039 

Juranda 0,6860 0,7239 0,7017 0,6980 0,7151 0,7282 0,7288 

Laranjal 0,4607 0,4979 0,4936 0,5139 0,5512 0,5591 0,5687 

Laranjeiras do Sul 0,5978 0,6363 0,6632 0,7005 0,6932 0,7222 0,7428 

Lindoeste 0,5211 0,6401 0,6310 0,6547 0,6701 0,7062 0,6668 

Manfrinópolis 0,5286 0,6408 0,6393 0,6769 0,6334 0,6572 0,6538 

Mangueirinha 0,5977 0,6282 0,6126 0,6044 0,5989 0,6464 0,6713 

Marechal Cândido Rondon 0,6869 0,8307 0,7953 0,8046 0,7577 0,7182 0,7182 

Maria Helena 0,6011 0,6158 0,6640 0,6573 0,6191 0,6435 0,6794 

Mariluz 0,5978 0,5981 0,6223 0,6231 0,6171 0,6514 0,6598 

Mariópolis 0,6798 0,6895 0,6754 0,6875 0,7153 0,7391 0,7026 

Maripá 0,6955 0,7354 0,7500 0,7479 0,7283 0,7635 0,7594 

Marmeleiro 0,6056 0,7007 0,6921 0,6951 0,7141 0,7212 0,7264 

Matelândia 0,6686 0,7663 0,7012 0,6958 0,7036 0,7293 0,7688 

Medianeira 0,6485 0,7393 0,7596 0,7884 0,8143 0,8184 0,8538 

Mercedes 0,6715 0,7657 0,7460 0,7397 0,7033 0,7399 0,7243 
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MUNICÍPIO 
IFDM 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Missal 0,6450 0,6802 0,6760 0,6906 0,6755 0,7114 0,7316 

Moreira Sales 0,6711 0,7252 0,6964 0,7248 0,6707 0,6891 0,6953 

Nova Aurora 0,6091 0,7028 0,6880 0,6966 0,7300 0,7395 0,7584 

Nova Esperanca do Sudoeste 0,5896 0,7284 0,7253 0,7240 0,6691 0,6840 0,6562 

Nova Laranjeiras 0,4736 0,5884 0,6227 0,6007 0,6067 0,6057 0,5928 

Nova Olímpia 0,6707 0,6996 0,7011 0,7241 0,6760 0,6652 0,7002 

Nova Prata do Iguaçu 0,6053 0,6903 0,7086 0,7037 0,7030 0,7124 0,6915 

Nova Santa Rosa 0,6946 0,7668 0,7525 0,7532 0,7533 0,7584 0,7661 

Ouro Verde do Oeste 0,6840 0,6722 0,6732 0,6655 0,6354 0,6989 0,6928 

Palmas 0,5717 0,6611 0,6068 0,6196 0,6085 0,6364 0,6510 

Palotina 0,7131 0,8187 0,7157 0,8046 0,7900 0,8123 0,7784 

Pato Bragado 0,7317 0,7608 0,7244 0,7338 0,6937 0,7560 0,7560 

Pato Branco 0,6756 0,7461 0,7826 0,7778 0,8101 0,8482 0,8256 

Perobal 0,6146 0,6910 0,7342 0,7568 0,7029 0,7226 0,6928 

Perola 0,6868 0,6955 0,6828 0,6991 0,7187 0,7166 0,7218 

Perola d’Oeste 0,6021 0,6618 0,6411 0,6000 0,6172 0,6547 0,6873 

Pinhal de São Bento 0,5659 0,6988 0,7190 0,7194 0,7242 0,7296 0,7334 

Planalto 0,5989 0,6622 0,6655 0,6661 0,7111 0,6759 0,6626 

Porto Barreiro 0,6331 0,6771 0,6500 0,6230 0,6651 0,6551 0,6773 

Pranchita 0,6537 0,6669 0,6910 0,6586 0,6277 0,6802 0,6857 

Quarto Centenário 0,6177 0,7150 0,6893 0,7237 0,7209 0,7405 0,7070 

Quatro Pontes 0,6641 0,7389 0,6839 0,6416 0,6989 0,7174 0,7235 

Quedas do Iguaçu 0,5949 0,6690 0,6614 0,6651 0,6414 0,6781 0,7026 

Querência do Norte 0,5651 0,6220 0,6279 0,6542 0,6657 0,6895 0,6801 

Ramilândia 0,4614 0,5551 0,5945 0,6348 0,6462 0,6845 0,6681 

Rancho Alegre D’Oeste 0,7044 0,7124 0,7135 0,7432 0,6961 0,7490 0,7460 

Realeza 0,6500 0,6723 0,6868 0,7220 0,7468 0,7817 0,7771 

Renascença 0,5888 0,6992 0,6856 0,6770 0,6658 0,6803 0,7138 

Rio Bonito do Iguaçu 0,5348 0,6763 0,6672 0,6567 0,6381 0,6319 0,6860 

Rondon 0,6382 0,6949 0,7511 0,8155 0,7614 0,8079 0,8023 

Salgado Filho 0,5507 0,5662 0,6311 0,6178 0,6537 0,7044 0,6979 

Salto do Lontra 0,6724 0,6511 0,7003 0,6648 0,6795 0,6632 0,6492 

Santa Cruz de Monte Castelo 0,5447 0,6880 0,6258 0,6887 0,6460 0,7038 0,6799 

Santa Helena 0,6711 0,7505 0,7111 0,7057 0,7001 0,7580 0,7708 

Santa Isabel do Ivaí 0,5621 0,6374 0,6076 0,6019 0,6375 0,6725 0,7022 

Santa Izabel do Oeste 0,6294 0,6826 0,7150 0,6970 0,6974 0,7234 0,7207 

Santa Lucia 0,6710 0,6305 0,6544 0,6972 0,7049 0,7253 0,7050 

Santa Monica 0,5657 0,6346 0,6368 0,6155 0,6374 0,6404 0,6796 

Santa Tereza do Oeste 0,6166 0,6974 0,6971 0,6527 0,6690 0,6576 0,7282 

Santa Terezinha de Itaipu 0,6005 0,7012 0,6619 0,7026 0,6950 0,7204 0,7464 

Santo Antonio do Sudoeste 0,5984 0,6188 0,6492 0,6386 0,6570 0,6557 0,7086 
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MUNICÍPIO 
IFDM 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

São João 0,6477 0,7284 0,7336 0,7334 0,7149 0,7794 0,7707 

São Jorge d’Oeste 0,5737 0,6585 0,6435 0,6492 0,6679 0,6797 0,6954 

São Jorge do Patrocínio 0,6095 0,6869 0,7200 0,7400 0,6957 0,7158 0,6980 

São José das Palmeiras 0,5622 0,6943 0,6826 0,6641 0,6241 0,7020 0,7233 

São Miguel do Iguaçu 0,6502 0,7228 0,6849 0,7175 0,7061 0,7415 0,7340 

São Pedro do Iguaçu 0,6229 0,6563 0,6546 0,6909 0,6704 0,6932 0,6484 

Saudade do Iguaçu 0,6543 0,6943 0,7640 0,7947 0,7263 0,5580 0,7531 

Serranópolis do Iguaçu 0,5859 0,7437 0,7210 0,7244 0,7540 0,7409 0,7760 

Sulina 0,5482 0,6799 0,6618 0,6745 0,6853 0,6833 0,6678 

Tapejara 0,5263 0,7015 0,7529 0,6821 0,6660 0,6874 0,7114 

Tapira 0,6610 0,7196 0,6547 0,6834 0,6741 0,6947 0,6568 

Terra Roxa 0,7046 0,6974 0,7164 0,7018 0,7015 0,7148 0,7139 

Toledo 0,7415 0,8338 0,8042 0,8107 0,8119 0,7611 0,8045 

Três Barras do Paraná 0,5958 0,5722 0,6458 0,6424 0,6618 0,6905 0,6917 

Tuneiras do Oeste 0,6213 0,6611 0,6785 0,6781 0,6725 0,6720 0,6717 

Tupâssi 0,6873 0,7593 0,7574 0,7241 0,7187 0,7159 0,7569 

Ubiratã 0,6197 0,6858 0,6919 0,7061 0,6927 0,7176 0,7354 

Umuarama 0,7228 0,7841 0,7766 0,7989 0,8024 0,8186 0,8196 

Vera Cruz do Oeste 0,5801 0,6598 0,6366 0,6339 0,6482 0,6920 0,6937 

Verê 0,6896 0,6688 0,7133 0,7045 0,6771 0,7040 0,6907 

Vitorino 0,6562 0,7181 0,6861 0,7362 0,7176 0,7557 0,7419 

Xambrê 0,6700 0,6279 0,6572 0,6891 0,6622 0,6652 0,6503 

Fonte : IFDM - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Disponível em 
<http://www.firjan.org.br/ifdm>. Acesso em 28 Out. 2012.
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ANEXO II - Evolução Temporal da categoria Emprego e Renda do IFDM por Municípios da Faixa de 
Fronteira Paranaense 

MUNICÍPIO 
IFDM - EMPREGO E RENDA 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Altamira do Paraná 0,3483 0,4064 0,3162 0,2354 0,2770 0,4137 0,3153 

Alto Paraíso 0,2980 0,3783 0,3914 0,4137 0,3511 0,3980 0,4246 

Alto Piquirí 0,4244 0,4214 0,3700 0,3535 0,4064 0,3691 0,4208 

Altônia 0,3963 0,5631 0,5576 0,5163 0,4442 0,3987 0,3275 

Ampére 0,2808 0,4040 0,4493 0,4843 0,3435 0,3909 0,4536 

Anahy 0,1943 0,3450 0,3385 0,3267 0,2320 0,2783 0,3113 

Assis Chateaubriand 0,3177 0,4687 0,4003 0,3949 0,4684 0,4402 0,4474 

Barracão 0,3365 0,4586 0,4162 0,3497 0,4293 0,4751 0,3795 

Bela Vista da Caroba 0,2783 0,3963 0,3647 0,2851 0,4624 0,3477 0,3577 

Boa Esperança 0,3551 0,4305 0,3981 0,4032 0,4349 0,3685 0,4096 

Boa Esperança do Iguaçu 0,4578 0,4725 0,4715 0,4895 0,2951 0,5184 0,5088 

Boa Vista da Aparecida 0,3056 0,4058 0,3934 0,4795 0,4054 0,2801 0,2854 

Bom Jesus do Sul 0,2923 0,4555 0,3117 0,5136 0,3271 0,3704 0,3854 

Bom Sucesso do Sul 0,3030 0,5664 0,4540 0,4009 0,3044 0,5080 0,5049 

Braganey 0,3834 0,3758 0,3607 0,3197 0,3630 0,3276 0,3402 

Brasilândia do Sul 0,5103 0,4625 0,4154 0,3931 0,2619 0,5076 0,4671 

Cafelândia 0,4476 0,5971 0,5033 0,6100 0,5483 0,4571 0,4144 

Cafezal do Sul 0,3176 0,3642 0,3316 0,2554 0,2997 0,3641 0,2937 

Campina da Lagoa 0,2883 0,3564 0,3002 0,3059 0,3761 0,3909 0,4028 

Campo Bonito 0,4044 0,4577 0,4220 0,4259 0,4726 0,4531 0,4043 

Candói 0,4094 0,5596 0,4805 0,3669 0,3771 0,3548 0,4814 

Capanema 0,5079 0,5969 0,4337 0,4810 0,4373 0,4831 0,5085 

Capitão Leônidas Marques 0,2928 0,5414 0,3771 0,4924 0,4240 0,3945 0,4290 

Cascavel 0,5139 0,8211 0,8163 0,8085 0,8011 0,8034 0,8094 

Catanduvas 0,2766 0,4642 0,4016 0,3422 0,3972 0,3571 0,3369 

Céu Azul 0,3794 0,4674 0,3718 0,4097 0,4283 0,5099 0,4492 

Chopinzinho 0,3367 0,5745 0,6308 0,5741 0,5427 0,4778 0,4493 

Cidade Gaucha 0,3833 0,5300 0,5895 0,5765 0,4135 0,3684 0,3667 

Clevelândia 0,3059 0,4146 0,4173 0,3413 0,2957 0,3590 0,4572 

Corbélia 0,3218 0,4942 0,5581 0,3877 0,4006 0,4461 0,4969 

Coronel Domingos Soares 0,2739 0,4567 0,3850 0,3306 0,2791 0,3955 0,3172 

Coronel Vivida 0,3892 0,5492 0,4750 0,4993 0,3993 0,5241 0,5114 

Cruzeiro do Iguaçu 0,4848 0,5202 0,4539 0,4565 0,3387 0,4621 0,4527 

Cruzeiro do Oeste 0,3290 0,4627 0,4676 0,4172 0,4601 0,4997 0,5923 

Diamante D Oeste 0,3440 0,3856 0,3352 0,2651 0,3426 0,1854 0,3768 

Diamante do Sul 0,2162 0,2333 0,3447 0,3578 0,4789 0,3365 0,1410 

Dois Vizinhos 0,3805 0,6294 0,5739 0,5382 0,5710 0,6397 0,6534 
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MUNICÍPIO 
IFDM - EMPREGO E RENDA 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Douradina 0,6750 0,6445 0,7314 0,6592 0,7248 0,7080 0,6514 

Enéas Marques 0,5223 0,6123 0,4676 0,4956 0,5347 0,4621 0,4878 

Entre Rios do Oeste 0,3101 0,4381 0,4754 0,4302 0,4086 0,5695 0,5044 

Esperança Nova 0,3415 0,2802 0,3346 0,3281 0,2503 0,4652 0,4729 

Espigão Alto do Iguaçu 0,3737 0,4643 0,4721 0,3689 0,3393 0,3995 0,3025 

Flor da Serra do Sul 0,3101 0,4507 0,3771 0,4890 0,2876 0,4805 0,3759 

Formosa do Oeste 0,2925 0,3987 0,4471 0,4215 0,3817 0,4188 0,4726 

Foz do Iguaçu 0,4029 0,8802 0,7791 0,7487 0,7896 0,8275 0,8158 

Francisco Alves 0,2842 0,3997 0,3364 0,3351 0,4394 0,4086 0,3285 

Francisco Beltrão 0,3845 0,7817 0,7677 0,7240 0,7323 0,6962 0,7285 

Goioere 0,2933 0,6269 0,6121 0,6221 0,4246 0,3415 0,3407 

Guaíra 0,4785 0,6058 0,5133 0,4459 0,4392 0,5272 0,4969 

Guaraniaçu 0,4086 0,4583 0,4277 0,3924 0,3670 0,4261 0,3538 

Honório Serpa 0,4091 0,4741 0,4888 0,4009 0,2878 0,3853 0,4375 

Ibema 0,4000 0,2982 0,4100 0,3796 0,4584 0,4395 0,3201 

Icaraima 0,5223 0,3016 0,4512 0,3122 0,3414 0,4305 0,4799 

Iguatu 0,5477 0,4618 0,4213 0,4441 0,3241 0,3807 0,3041 

Iporã 0,3434 0,4199 0,4320 0,4245 0,3954 0,4224 0,4623 

Iracema do Oeste 0,2906 0,4673 0,4064 0,4057 0,3666 0,4465 0,3667 

Itaipulândia 0,4714 0,4252 0,5482 0,5597 0,3654 0,5120 0,5148 

Itapejara d’Oeste 0,4501 0,6148 0,5844 0,4438 0,3479 0,4080 0,3241 

Ivaté 0,2995 0,4102 0,5816 0,4886 0,4075 0,4562 0,5167 

Janiópolis 0,3032 0,3368 0,2785 0,4517 0,3672 0,4085 0,3775 

Jesuítas 0,3716 0,3971 0,3184 0,3957 0,3409 0,4023 0,3530 

Juranda 0,5661 0,5459 0,4529 0,3825 0,5070 0,4755 0,4757 

Laranjal 0,3664 0,3876 0,3129 0,2898 0,3232 0,3257 0,3083 

Laranjeiras do Sul 0,4044 0,4162 0,4464 0,4914 0,4483 0,5000 0,5150 

Lindoeste 0,2775 0,4031 0,3679 0,3703 0,4373 0,4848 0,3517 

Manfrinópolis 0,2988 0,5176 0,4666 0,4527 0,4297 0,4225 0,3377 

Mangueirinha 0,3800 0,4663 0,4170 0,3251 0,3049 0,3990 0,4365 

Marechal Cândido Rondon 0,4095 0,8290 0,7464 0,7612 0,6477 0,4936 0,4919 

Maria Helena 0,2666 0,1472 0,3690 0,4084 0,3439 0,3571 0,3357 

Mariluz 0,4088 0,3798 0,4032 0,3419 0,3796 0,4255 0,4166 

Mariópolis 0,4224 0,4435 0,3706 0,4599 0,5076 0,5436 0,4272 

Maripá 0,4374 0,4808 0,4962 0,4613 0,4487 0,5235 0,4960 

Marmeleiro 0,3700 0,4991 0,4297 0,4509 0,4593 0,5026 0,5042 

Matelândia 0,5259 0,5977 0,4012 0,3267 0,3782 0,4516 0,5610 

Medianeira 0,4818 0,5713 0,6173 0,6233 0,6670 0,6546 0,7416 

Mercedes 0,3993 0,5551 0,4965 0,4603 0,3213 0,4237 0,3609 

Missal 0,3744 0,3927 0,4167 0,4619 0,3941 0,4494 0,4796 

Moreira Sales 0,5839 0,5654 0,5296 0,5184 0,3765 0,3586 0,3497 
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MUNICÍPIO 
IFDM - EMPREGO E RENDA 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nova Aurora 0,3285 0,4530 0,3839 0,3926 0,4366 0,4134 0,4536 

Nova Esperanca do Sudoeste 0,3000 0,5455 0,5235 0,4859 0,3129 0,3685 0,2718 

Nova Laranjeiras 0,2439 0,4484 0,4993 0,4009 0,4173 0,4647 0,4281 

Nova Olímpia 0,3922 0,4122 0,3815 0,4447 0,3530 0,2624 0,3524 

Nova Prata do Iguaçu 0,3067 0,4713 0,4937 0,4686 0,4718 0,5213 0,4102 

Nova Santa Rosa 0,3842 0,5771 0,5355 0,5117 0,4972 0,4705 0,4809 

Ouro Verde do Oeste 0,4750 0,4666 0,4915 0,4407 0,3994 0,5298 0,4576 

Palmas 0,5408 0,6203 0,4133 0,3679 0,3493 0,3843 0,3692 

Palotina 0,4855 0,7364 0,4446 0,6597 0,6055 0,6658 0,5530 

Pato Bragado 0,5100 0,5002 0,4252 0,4445 0,2935 0,4667 0,4639 

Pato Branco 0,4853 0,6243 0,7340 0,6962 0,7521 0,8414 0,7553 

Perobal 0,2757 0,4483 0,5127 0,4846 0,3832 0,3977 0,2912 

Perola 0,3616 0,4603 0,3431 0,3470 0,4658 0,4232 0,4661 

Perola d’Oeste 0,4464 0,4453 0,4134 0,3096 0,3663 0,3743 0,3968 

Pinhal de São Bento 0,2774 0,5006 0,4505 0,4177 0,3983 0,3694 0,2939 

Planalto 0,3553 0,4581 0,4596 0,4240 0,5288 0,4000 0,3750 

Porto Barreiro 0,5029 0,4906 0,4367 0,4111 0,5128 0,4739 0,4470 

Pranchita 0,3523 0,3975 0,4000 0,2974 0,2368 0,3904 0,3818 

Quarto Centenário 0,5271 0,5191 0,4197 0,4200 0,4363 0,4778 0,4287 

Quatro Pontes 0,4157 0,5511 0,4657 0,4324 0,5090 0,4794 0,4829 

Quedas do Iguaçu 0,4367 0,4873 0,4689 0,4284 0,3402 0,4803 0,5268 

Querência do Norte 0,3048 0,3279 0,3292 0,3834 0,4151 0,4548 0,4047 

Ramilândia 0,1558 0,3369 0,3608 0,3543 0,3127 0,3725 0,3317 

Rancho Alegre D’Oeste 0,5700 0,5014 0,4798 0,4925 0,3839 0,5065 0,4735 

Realeza 0,3293 0,3791 0,3869 0,4599 0,4455 0,5082 0,4812 

Renascença 0,3789 0,4958 0,4315 0,4322 0,3787 0,3882 0,4514 

Rio Bonito do Iguaçu 0,3217 0,5203 0,5078 0,4633 0,3820 0,3096 0,4382 

Rondon 0,3736 0,4086 0,5335 0,7000 0,5443 0,6233 0,6749 

Salgado Filho 0,3503 0,2159 0,3256 0,2388 0,2966 0,4533 0,4020 

Salto do Lontra 0,4445 0,3479 0,5022 0,3502 0,4010 0,3387 0,2895 

Santa Cruz de Monte Castelo 0,3986 0,5404 0,3188 0,4108 0,2727 0,4047 0,3561 

Santa Helena 0,4953 0,6109 0,5006 0,4670 0,4505 0,5437 0,5553 

Santa Isabel do Ivaí 0,3580 0,4186 0,3862 0,4076 0,4129 0,3790 0,3812 

Santa Izabel do Oeste 0,3500 0,4801 0,5238 0,4415 0,4445 0,4670 0,4391 

Santa Lucia 0,5231 0,3434 0,4170 0,4216 0,4236 0,4893 0,4399 

Santa Monica 0,3498 0,3773 0,3728 0,3345 0,4068 0,3312 0,3521 

Santa Tereza do Oeste 0,5599 0,5451 0,5373 0,3668 0,4351 0,3505 0,5154 

Santa Terezinha de Itaipu 0,4137 0,5481 0,4530 0,4748 0,3763 0,4131 0,4713 

Santo Antonio do Sudoeste 0,3721 0,3837 0,4657 0,4588 0,4463 0,4055 0,4912 

São João 0,4160 0,5137 0,4962 0,4584 0,4557 0,6031 0,5101 

São Jorge d’Oeste 0,3441 0,4430 0,3527 0,4128 0,3835 0,3989 0,3326 
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São Jorge do Patrocínio 0,3229 0,4426 0,4916 0,4558 0,3394 0,4174 0,3825 

São José das Palmeiras 0,2202 0,4871 0,4249 0,3715 0,2549 0,4381 0,4132 

São Miguel do Iguaçu 0,4475 0,5695 0,4588 0,4865 0,4341 0,4992 0,4666 

São Pedro do Iguaçu 0,4179 0,4618 0,4417 0,4296 0,3653 0,4142 0,2929 

Saudade do Iguaçu 0,5404 0,5810 0,6691 0,7203 0,5607 0,0000 0,4889 

Serranópolis do Iguaçu 0,1584 0,5287 0,4340 0,4131 0,4671 0,3905 0,4506 

Sulina 0,2934 0,4705 0,4461 0,4875 0,5288 0,5322 0,4136 

Tapejara 0,2898 0,5996 0,7195 0,5566 0,4751 0,4835 0,4967 

Tapira 0,2904 0,4881 0,2876 0,3371 0,3586 0,4192 0,3378 

Terra Roxa 0,5214 0,5056 0,5125 0,4191 0,4065 0,4615 0,4549 

Toledo 0,6272 0,8896 0,8152 0,7775 0,7881 0,5882 0,6636 

Três Barras do Paraná 0,5111 0,3690 0,4883 0,4266 0,5281 0,5461 0,5206 

Tuneiras do Oeste 0,3330 0,4062 0,4153 0,4114 0,3597 0,3317 0,3000 

Tupâssi 0,3888 0,4657 0,5015 0,3956 0,4097 0,3502 0,4360 

Ubiratã 0,3091 0,4237 0,4484 0,3651 0,3929 0,4285 0,4655 

Umuarama 0,5824 0,6833 0,6704 0,6877 0,7284 0,7411 0,7317 

Vera Cruz do Oeste 0,3036 0,4002 0,3574 0,2917 0,3671 0,4055 0,4121 

Verê 0,5068 0,3998 0,4729 0,5030 0,4002 0,4217 0,3563 

Vitorino 0,4368 0,5188 0,4656 0,5665 0,4843 0,5238 0,5014 

Xambrê 0,7112 0,3398 0,3412 0,3707 0,3479 0,3785 0,3302 

Fonte : IFDM - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Disponível em 
<http://www.firjan.org.br/ifdm>. Acesso em 28 Out. 2012. 
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ANEXO III - Evolução Temporal da categoria Educação do IFDM por Municípios da Faixa de Fronteira 
Paranaense 

MUNICÍPIO 
IFDM - EDUCAÇÃO 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Altamira do Paraná 0,5161 0,6198 0,6610 0,6889 0,7403 0,7587 0,7518 

Alto Paraíso 0,7129 0,7184 0,7528 0,8122 0,7953 0,7915 0,7664 

Alto Piquirí 0,7662 0,7703 0,7683 0,8014 0,7697 0,7599 0,7766 

Altônia 0,7349 0,8034 0,8034 0,8418 0,8311 0,8668 0,8588 

Ampére 0,7128 0,7729 0,7606 0,7539 0,7535 0,7528 0,8044 

Anahy 0,7177 0,7845 0,7498 0,8360 0,7742 0,8075 0,8041 

Assis Chateaubriand 0,7341 0,7780 0,7933 0,8504 0,8097 0,8564 0,8513 

Barracão 0,7604 0,7592 0,7506 0,7629 0,7721 0,7788 0,8020 

Bela Vista da Caroba 0,5588 0,6451 0,6475 0,7140 0,7214 0,7144 0,7376 

Boa Esperança 0,7451 0,8180 0,8120 0,8280 0,8271 0,8762 0,8533 

Boa Esperança do Iguaçu 0,5988 0,6880 0,7150 0,6939 0,7028 0,8071 0,8414 

Boa Vista da Aparecida 0,6375 0,6877 0,6896 0,6698 0,6709 0,7258 0,7602 

Bom Jesus do Sul 0,6898 0,7312 0,6985 0,7273 0,7552 0,7817 0,9070 

Bom Sucesso do Sul 0,7624 0,7706 0,7568 0,7501 0,7518 0,8200 0,8016 

Braganey 0,6892 0,7534 0,7894 0,8459 0,7894 0,8102 0,8305 

Brasilândia do Sul 0,6924 0,6892 0,7146 0,7878 0,7749 0,8013 0,7967 

Cafelândia 0,7288 0,7938 0,7622 0,8019 0,8275 0,8643 0,8595 

Cafezal do Sul 0,6452 0,7388 0,7410 0,7345 0,7690 0,7595 0,7622 

Campina da Lagoa 0,6768 0,7264 0,7357 0,7713 0,7581 0,7652 0,7774 

Campo Bonito 0,6504 0,7309 0,7085 0,7352 0,7550 0,7719 0,7945 

Candói 0,5374 0,6391 0,6142 0,6460 0,6598 0,6847 0,7070 

Capanema 0,7337 0,7826 0,7860 0,7634 0,7629 0,7683 0,7752 

Capitão Leônidas Marques 0,6735 0,7376 0,7200 0,7327 0,7107 0,7148 0,7290 

Cascavel 0,6964 0,7588 0,7436 0,7532 0,7586 0,7721 0,7938 

Catanduvas 0,6889 0,7373 0,7360 0,7735 0,7598 0,8103 0,7951 

Céu Azul 0,7714 0,8197 0,8197 0,8756 0,8844 0,8743 0,8831 

Chopinzinho 0,6982 0,7628 0,7674 0,7747 0,8587 0,8596 0,8743 

Cidade Gaucha 0,7561 0,7661 0,7366 0,7482 0,7698 0,7992 0,8082 

Clevelândia 0,6618 0,7209 0,6831 0,7053 0,6820 0,6925 0,6998 

Corbélia 0,7189 0,7488 0,7599 0,8831 0,8728 0,9109 0,9026 

Coronel Domingos Soares 0,4565 0,5795 0,5808 0,6227 0,6134 0,6379 0,6639 

Coronel Vivida 0,6607 0,7030 0,7251 0,7575 0,7230 0,7453 0,7678 

Cruzeiro do Iguaçu 0,6295 0,7336 0,7690 0,7539 0,7709 0,8009 0,8457 

Cruzeiro do Oeste 0,7415 0,7734 0,7876 0,8005 0,8341 0,8462 0,8450 

Diamante D Oeste 0,6233 0,6848 0,7310 0,8205 0,6970 0,7116 0,7215 

Diamante do Sul 0,5528 0,6494 0,6526 0,7032 0,7224 0,6804 0,7067 

Dois Vizinhos 0,7007 0,7366 0,7384 0,7613 0,7718 0,7957 0,8172 
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Douradina 0,7540 0,7600 0,7621 0,7884 0,7919 0,8324 0,7897 

Enéas Marques 0,7235 0,7409 0,7532 0,7307 0,7530 0,8010 0,7857 

Entre Rios do Oeste 0,8217 0,7925 0,8429 0,8831 0,8716 0,8793 0,8793 

Esperança Nova 0,6154 0,6596 0,6398 0,8375 0,8332 0,8293 0,8293 

Espigão Alto do Iguaçu 0,5692 0,6630 0,6482 0,6920 0,6853 0,7074 0,7596 

Flor da Serra do Sul 0,6182 0,7185 0,6954 0,7035 0,7064 0,7591 0,7719 

Formosa do Oeste 0,6514 0,6658 0,7244 0,7251 0,7335 0,8100 0,8094 

Foz do Iguaçu 0,6212 0,7004 0,6903 0,7152 0,6984 0,7450 0,7775 

Francisco Alves 0,7131 0,7476 0,7459 0,8269 0,8027 0,8223 0,7908 

Francisco Beltrão 0,7399 0,7833 0,7672 0,7715 0,7940 0,8221 0,8231 

Goioere 0,6754 0,7346 0,7226 0,8079 0,7625 0,7901 0,7710 

Guaíra 0,6847 0,7189 0,7102 0,7409 0,7525 0,7819 0,7605 

Guaraniaçu 0,6774 0,6972 0,7393 0,7360 0,7432 0,7770 0,8080 

Honório Serpa 0,5442 0,6588 0,6709 0,7042 0,6838 0,7300 0,7415 

Ibema 0,7012 0,7446 0,7595 0,7717 0,7825 0,7727 0,8130 

Icaraima 0,6542 0,7026 0,6884 0,7451 0,7098 0,7509 0,7659 

Iguatu 0,6180 0,7811 0,7615 0,8636 0,8506 0,8706 0,8472 

Iporã 0,6964 0,7308 0,7479 0,7522 0,7646 0,7843 0,7879 

Iracema do Oeste 0,7642 0,8001 0,7965 0,8088 0,8171 0,7829 0,8136 

Itaipulândia 0,6888 0,7897 0,7764 0,8449 0,8088 0,8177 0,8502 

Itapejara d’Oeste 0,6610 0,7616 0,7660 0,7956 0,7267 0,7237 0,7508 

Ivaté 0,5323 0,7094 0,7070 0,7673 0,7608 0,7267 0,7295 

Janiópolis 0,6668 0,7151 0,7325 0,8106 0,7200 0,7731 0,7968 

Jesuítas 0,7488 0,8094 0,8402 0,8406 0,8425 0,8614 0,7951 

Juranda 0,7297 0,7555 0,7468 0,8097 0,7592 0,7908 0,7926 

Laranjal 0,4400 0,5175 0,5324 0,5883 0,6311 0,6495 0,6523 

Laranjeiras do Sul 0,6446 0,7009 0,7277 0,7633 0,7749 0,7786 0,8128 

Lindoeste 0,6264 0,7226 0,7172 0,7662 0,7353 0,7623 0,7943 

Manfrinópolis 0,5875 0,6291 0,6173 0,7039 0,6351 0,6996 0,7394 

Mangueirinha 0,5984 0,6386 0,6488 0,6870 0,6772 0,6992 0,7352 

Marechal Cândido Rondon 0,7416 0,7731 0,7680 0,7958 0,7688 0,8101 0,8268 

Maria Helena 0,6493 0,7459 0,7590 0,7859 0,7396 0,7503 0,7923 

Mariluz 0,6379 0,6627 0,6732 0,6890 0,6332 0,6799 0,6899 

Mariópolis 0,7293 0,7281 0,7531 0,7307 0,7429 0,7865 0,7721 

Maripá 0,7772 0,8139 0,8141 0,8684 0,8533 0,8911 0,8856 

Marmeleiro 0,6609 0,7266 0,7264 0,7326 0,7623 0,7563 0,7780 

Matelândia 0,6981 0,7646 0,7680 0,8113 0,7979 0,8002 0,7967 

Medianeira 0,6808 0,7432 0,7402 0,8157 0,8341 0,8593 0,8571 

Mercedes 0,7809 0,8268 0,8369 0,8573 0,8855 0,8806 0,8894 

Missal 0,7278 0,7868 0,7640 0,7742 0,7881 0,8257 0,8428 

Moreira Sales 0,7511 0,7688 0,7271 0,7963 0,7326 0,7736 0,8094 



106 

 

MUNICÍPIO 
IFDM - EDUCAÇÃO 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nova Aurora 0,6645 0,7419 0,7484 0,7935 0,8262 0,8633 0,8516 

Nova Esperanca do Sudoeste 0,6175 0,6752 0,6693 0,7014 0,7044 0,7148 0,7316 

Nova Laranjeiras 0,5738 0,6391 0,6714 0,7093 0,7010 0,6859 0,7059 

Nova Olímpia 0,8067 0,8248 0,8248 0,8081 0,8073 0,8692 0,8680 

Nova Prata do Iguaçu 0,6373 0,6795 0,7343 0,7600 0,7534 0,7480 0,7615 

Nova Santa Rosa 0,7944 0,8153 0,7905 0,8049 0,8089 0,8354 0,8214 

Ouro Verde do Oeste 0,7410 0,7321 0,7415 0,7965 0,7553 0,7508 0,7548 

Palmas 0,6175 0,6427 0,6247 0,7113 0,6795 0,6985 0,7051 

Palotina 0,7570 0,8090 0,7831 0,8389 0,8298 0,8183 0,8151 

Pato Bragado 0,8417 0,8622 0,8574 0,8681 0,8681 0,8731 0,8731 

Pato Branco 0,7322 0,7768 0,7732 0,7844 0,8138 0,8439 0,8518 

Perobal 0,7079 0,7924 0,7811 0,8406 0,7753 0,8381 0,8469 

Perola 0,7462 0,7746 0,7942 0,8176 0,7731 0,8009 0,7906 

Perola d’Oeste 0,6948 0,7380 0,7487 0,7376 0,7162 0,7518 0,7722 

Pinhal de São Bento 0,6966 0,7184 0,7905 0,7715 0,7925 0,8243 0,9125 

Planalto 0,6987 0,7415 0,7353 0,7667 0,7750 0,8103 0,8062 

Porto Barreiro 0,5862 0,7009 0,6868 0,7077 0,6916 0,7023 0,7165 

Pranchita 0,7032 0,6938 0,7829 0,7845 0,7892 0,7797 0,7920 

Quarto Centenário 0,6345 0,7055 0,7094 0,7936 0,7417 0,7774 0,7285 

Quatro Pontes 0,6854 0,8048 0,7856 0,7176 0,7871 0,8092 0,8287 

Quedas do Iguaçu 0,6074 0,6894 0,6742 0,7072 0,7125 0,6660 0,6968 

Querência do Norte 0,6060 0,7212 0,7076 0,7386 0,7589 0,7777 0,8078 

Ramilândia 0,4877 0,5008 0,5711 0,7204 0,7182 0,7907 0,7916 

Rancho Alegre D’Oeste 0,7264 0,7496 0,7719 0,8190 0,7642 0,7403 0,7645 

Realeza 0,7200 0,7713 0,7734 0,7851 0,8533 0,8848 0,8886 

Renascença 0,6807 0,7181 0,7274 0,7148 0,7512 0,7644 0,7599 

Rio Bonito do Iguaçu 0,6156 0,7135 0,6511 0,6601 0,6983 0,7166 0,7436 

Rondon 0,6669 0,7591 0,7788 0,7802 0,7888 0,8599 0,8345 

Salgado Filho 0,6654 0,6623 0,7073 0,7315 0,7499 0,7434 0,7785 

Salto do Lontra 0,6579 0,7101 0,7129 0,7396 0,7414 0,7698 0,7782 

Santa Cruz de Monte Castelo 0,6412 0,7314 0,7317 0,7474 0,7521 0,7788 0,7666 

Santa Helena 0,7980 0,8247 0,7991 0,7878 0,7874 0,8331 0,8426 

Santa Isabel do Ivaí 0,7119 0,7388 0,7302 0,7297 0,7866 0,8148 0,7901 

Santa Izabel do Oeste 0,7243 0,7240 0,7535 0,7235 0,7299 0,7658 0,7708 

Santa Lucia 0,6047 0,6749 0,6813 0,7587 0,7381 0,7263 0,7228 

Santa Monica 0,7769 0,8089 0,8155 0,8062 0,7838 0,8001 0,8281 

Santa Tereza do Oeste 0,6350 0,7085 0,7084 0,7442 0,7341 0,7817 0,8094 

Santa Terezinha de Itaipu 0,6655 0,7749 0,7401 0,7986 0,8066 0,8190 0,8346 

Santo Antonio do Sudoeste 0,6966 0,7322 0,7195 0,7087 0,7441 0,7377 0,7507 

São João 0,7489 0,7858 0,8044 0,8436 0,7856 0,8432 0,9012 

São Jorge d’Oeste 0,7060 0,7171 0,7148 0,7000 0,7697 0,7685 0,8159 
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MUNICÍPIO 
IFDM - EDUCAÇÃO 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

São Jorge do Patrocínio 0,7291 0,8063 0,8215 0,8329 0,8170 0,8305 0,8310 

São José das Palmeiras 0,7004 0,7585 0,8009 0,8383 0,8207 0,8021 0,8243 

São Miguel do Iguaçu 0,6717 0,7377 0,7107 0,7439 0,7439 0,7805 0,7970 

São Pedro do Iguaçu 0,7002 0,6995 0,7123 0,8127 0,7767 0,7795 0,7836 

Saudade do Iguaçu 0,6014 0,5887 0,7007 0,7546 0,7131 0,7491 0,8591 

Serranópolis do Iguaçu 0,7126 0,7496 0,7574 0,8089 0,8438 0,8529 0,8815 

Sulina 0,6385 0,7098 0,6920 0,7248 0,6895 0,6608 0,6870 

Tapejara 0,6375 0,7066 0,7137 0,7161 0,7305 0,7654 0,7750 

Tapira 0,7632 0,7939 0,8045 0,8506 0,8284 0,8580 0,8391 

Terra Roxa 0,7042 0,7128 0,7203 0,7518 0,7456 0,7370 0,7435 

Toledo 0,7564 0,7802 0,7592 0,8295 0,8142 0,8406 0,8621 

Três Barras do Paraná 0,6164 0,5544 0,6355 0,6839 0,6374 0,6730 0,6773 

Tuneiras do Oeste 0,6571 0,7069 0,7273 0,7303 0,7196 0,7413 0,7539 

Tupâssi 0,8358 0,8753 0,8559 0,8831 0,8831 0,9050 0,9144 

Ubiratã 0,7507 0,7377 0,7344 0,8319 0,7755 0,8089 0,8227 

Umuarama 0,7702 0,8105 0,7857 0,8198 0,7955 0,8238 0,8273 

Vera Cruz do Oeste 0,6707 0,6871 0,6866 0,7273 0,7033 0,7682 0,7683 

Verê 0,7343 0,7389 0,7733 0,7608 0,7583 0,8142 0,8050 

Vitorino 0,6750 0,7344 0,7392 0,7713 0,7349 0,7933 0,7968 

Xambrê 0,7209 0,7378 0,7932 0,8493 0,7716 0,7555 0,7681 

Fonte : IFDM - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Disponível em 
<http://www.firjan.org.br/ifdm>. Acesso em 28 Out. 2012.
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ANEXO IV - Evolução Temporal da categoria Saúde do IFDM por Municípios da Faixa de Fronteira 
Paranaense 

MUNICÍPIO 
IFDM - SAÚDE 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Altamira do Paraná 0,6890 0,8408 0,8056 0,8155 0,8468 0,8220 0,8261 

Alto Paraíso 0,6810 0,8481 0,9083 0,8412 0,7889 0,7691 0,8425 

Alto Piquirí 0,9614 0,7716 0,7668 0,7612 0,8477 0,8711 0,9264 

Altônia 0,9248 0,9538 0,9547 0,9505 0,9632 0,9545 0,9319 

Ampére 0,7289 0,7063 0,7661 0,8082 0,8053 0,8211 0,8247 

Anahy 0,7751 0,8857 0,9227 0,8852 0,8906 0,9155 0,9598 

Assis Chateaubriand 0,8293 0,8853 0,8536 0,8418 0,8561 0,8784 0,8919 

Barracão 0,7313 0,8114 0,8693 0,9191 0,9393 0,9276 0,9024 

Bela Vista da Caroba 0,6451 0,9415 0,9414 0,9448 0,9435 0,9547 0,9549 

Boa Esperança 0,8636 0,9350 0,9556 0,9410 0,9514 0,9369 0,9727 

Boa Esperança do Iguaçu 0,8383 0,9239 0,8681 0,8202 0,7829 0,7965 0,8847 

Boa Vista da Aparecida 0,6781 0,7596 0,7446 0,7607 0,8102 0,8423 0,8776 

Bom Jesus do Sul 0,7883 0,8633 0,8609 0,9504 0,9643 0,9720 0,9516 

Bom Sucesso do Sul 0,8415 0,8336 0,8721 0,9173 0,9465 0,9610 0,9440 

Braganey 0,7317 0,8177 0,8339 0,8819 0,8944 0,8954 0,8944 

Brasilândia do Sul 0,8134 0,8580 0,8162 0,8243 0,8733 0,9266 0,9419 

Cafelândia 0,8775 0,9275 0,9600 0,9846 0,9611 0,9621 0,9638 

Cafezal do Sul 0,7547 0,7826 0,7379 0,7360 0,8291 0,9067 0,9535 

Campina da Lagoa 0,7711 0,8254 0,8368 0,8527 0,8454 0,8443 0,8876 

Campo Bonito 0,6524 0,8123 0,8185 0,8094 0,8294 0,8349 0,9225 

Candói 0,6681 0,7905 0,8005 0,8434 0,8515 0,8621 0,8830 

Capanema 0,6116 0,8245 0,8264 0,8628 0,8871 0,8805 0,8629 

Capitão Leônidas Marques 0,7746 0,8461 0,8675 0,8625 0,8585 0,8493 0,8577 

Cascavel 0,8012 0,8692 0,8612 0,8639 0,8679 0,8773 0,8909 

Catanduvas 0,6930 0,9173 0,9235 0,9433 0,9816 0,9476 0,9279 

Céu Azul 0,8427 0,9052 0,9039 0,9203 0,9295 0,8998 0,8901 

Chopinzinho 0,8342 0,8538 0,8601 0,8850 0,8844 0,9065 0,9046 

Cidade Gaucha 0,9362 0,9610 0,9140 0,8324 0,7484 0,6960 0,7476 

Clevelândia 0,7599 0,8915 0,8808 0,9005 0,9062 0,9092 0,9175 

Corbélia 0,7459 0,8286 0,8884 0,9067 0,9195 0,9261 0,9491 

Coronel Domingos Soares 0,5495 0,7222 0,7258 0,7695 0,7751 0,8324 0,8569 

Coronel Vivida 0,7470 0,8374 0,8333 0,8241 0,8464 0,8824 0,9108 

Cruzeiro do Iguaçu 0,5578 0,8311 0,8494 0,8495 0,8413 0,8248 0,8475 

Cruzeiro do Oeste 0,8109 0,8160 0,8507 0,8661 0,8632 0,8685 0,8879 

Diamante D Oeste 0,7287 0,7458 0,7636 0,8019 0,8287 0,8762 0,9015 

Diamante do Sul 0,5640 0,7040 0,7515 0,8319 0,8604 0,8610 0,8548 

Dois Vizinhos 0,6974 0,8220 0,7981 0,8075 0,8498 0,8779 0,8932 
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MUNICÍPIO 
IFDM - SAÚDE 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Douradina 0,8942 0,9055 0,9474 0,9720 0,9608 0,9660 0,9745 

Enéas Marques 0,7364 0,8884 0,9245 0,8961 0,8791 0,8755 0,9087 

Entre Rios do Oeste 0,9347 0,8417 0,8779 0,9216 0,9394 0,9372 0,8951 

Esperança Nova 0,8948 0,7758 0,7495 0,8141 0,8252 0,8922 0,8479 

Espigão Alto do Iguaçu 0,6801 0,8353 0,7605 0,7780 0,8286 0,8481 0,8399 

Flor da Serra do Sul 0,6831 0,8393 0,8990 0,9409 0,9749 0,9638 0,9774 

Formosa do Oeste 0,9165 0,9082 0,9013 0,9214 0,9475 0,9604 0,9677 

Foz do Iguaçu 0,6915 0,8124 0,8125 0,8168 0,8331 0,8494 0,8598 

Francisco Alves 0,8804 0,8547 0,9496 0,9747 0,9777 0,9795 0,9308 

Francisco Beltrão 0,8045 0,9053 0,9151 0,9081 0,9190 0,9148 0,9380 

Goioere 0,7660 0,8505 0,8729 0,8963 0,9199 0,9336 0,9391 

Guaíra 0,6545 0,6996 0,7163 0,7341 0,7391 0,7380 0,7417 

Guaraniaçu 0,7094 0,8696 0,8766 0,9034 0,9055 0,9138 0,9120 

Honório Serpa 0,6869 0,8625 0,8992 0,9284 0,9226 0,9518 0,9310 

Ibema 0,8273 0,9256 0,9582 0,9674 0,9873 0,9626 0,9402 

Icaraima 0,7245 0,8570 0,8989 0,9272 0,9354 0,9438 0,9587 

Iguatu 0,7534 0,8777 0,8575 0,8893 0,9370 0,9119 0,9152 

Iporã 0,8146 0,8110 0,8409 0,8736 0,9047 0,9337 0,9475 

Iracema do Oeste 0,7917 0,8398 0,8594 0,9378 0,8960 0,9074 0,9222 

Itaipulândia 0,9873 0,8992 0,8968 0,9059 0,9428 0,9393 0,9624 

Itapejara d’Oeste 0,7494 0,8058 0,7512 0,7439 0,7435 0,7742 0,8182 

Ivaté 0,8655 0,8865 0,9063 0,9153 0,9086 0,9195 0,9403 

Janiópolis 0,7841 0,8362 0,8448 0,9220 0,9508 0,9585 0,9519 

Jesuítas 0,7142 0,8430 0,8925 0,9285 0,9541 0,9583 0,9635 

Juranda 0,7621 0,8703 0,9055 0,9017 0,8790 0,9183 0,9181 

Laranjal 0,5757 0,5885 0,6354 0,6635 0,6992 0,7020 0,7456 

Laranjeiras do Sul 0,7445 0,7918 0,8155 0,8468 0,8562 0,8879 0,9007 

Lindoeste 0,6594 0,7946 0,8079 0,8275 0,8376 0,8714 0,8545 

Manfrinópolis 0,6993 0,7758 0,8340 0,8743 0,8355 0,8496 0,8843 

Mangueirinha 0,8146 0,7797 0,7721 0,8011 0,8146 0,8411 0,8422 

Marechal Cândido Rondon 0,9097 0,8900 0,8716 0,8567 0,8566 0,8509 0,8360 

Maria Helena 0,8873 0,9543 0,8639 0,7776 0,7737 0,8229 0,9103 

Mariluz 0,7466 0,7518 0,7904 0,8386 0,8386 0,8488 0,8730 

Mariópolis 0,8875 0,8968 0,9025 0,8719 0,8953 0,8872 0,9085 

Maripá 0,8718 0,9116 0,9397 0,9139 0,8830 0,8759 0,8966 

Marmeleiro 0,7860 0,8764 0,9202 0,9017 0,9207 0,9045 0,8970 

Matelândia 0,7818 0,9367 0,9343 0,9494 0,9348 0,9362 0,9488 

Medianeira 0,7829 0,9035 0,9211 0,9261 0,9419 0,9413 0,9627 

Mercedes 0,8342 0,9151 0,9045 0,9015 0,9032 0,9153 0,9225 

Missal 0,8329 0,8611 0,8475 0,8358 0,8443 0,8589 0,8724 

Moreira Sales 0,6784 0,8414 0,8325 0,8595 0,9031 0,9350 0,9269 
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MUNICÍPIO 
IFDM - SAÚDE 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nova Aurora 0,8344 0,9136 0,9317 0,9038 0,9273 0,9417 0,9700 

Nova Esperanca do Sudoeste 0,8513 0,9645 0,9831 0,9847 0,9900 0,9688 0,9653 

Nova Laranjeiras 0,6032 0,6776 0,6975 0,6920 0,7019 0,6665 0,6443 

Nova Olímpia 0,8131 0,8618 0,8970 0,9195 0,8678 0,8640 0,8803 

Nova Prata do Iguaçu 0,8721 0,9201 0,8979 0,8824 0,8837 0,8680 0,9028 

Nova Santa Rosa 0,9052 0,9080 0,9314 0,9431 0,9537 0,9694 0,9961 

Ouro Verde do Oeste 0,8359 0,8180 0,7865 0,7594 0,7514 0,8160 0,8660 

Palmas 0,5569 0,7201 0,7825 0,7797 0,7967 0,8264 0,8788 

Palotina 0,8967 0,9106 0,9193 0,9153 0,9347 0,9529 0,9672 

Pato Bragado 0,8433 0,9199 0,8905 0,8889 0,9195 0,9283 0,9311 

Pato Branco 0,8095 0,8373 0,8406 0,8529 0,8645 0,8592 0,8696 

Perobal 0,8601 0,8323 0,9088 0,9452 0,9502 0,9322 0,9402 

Perola 0,9525 0,8516 0,9110 0,9326 0,9173 0,9257 0,9089 

Perola d’Oeste 0,6650 0,8021 0,7613 0,7528 0,7689 0,8380 0,8931 

Pinhal de São Bento 0,7236 0,8774 0,9161 0,9691 0,9817 0,9952 0,9937 

Planalto 0,7425 0,7871 0,8016 0,8076 0,8297 0,8174 0,8067 

Porto Barreiro 0,8102 0,8397 0,8265 0,7502 0,7909 0,7892 0,8684 

Pranchita 0,9056 0,9095 0,8902 0,8939 0,8571 0,8705 0,8831 

Quarto Centenário 0,6917 0,9203 0,9387 0,9576 0,9846 0,9665 0,9638 

Quatro Pontes 0,8912 0,8608 0,8006 0,7747 0,8005 0,8637 0,8591 

Quedas do Iguaçu 0,7405 0,8303 0,8412 0,8595 0,8714 0,8879 0,8841 

Querência do Norte 0,7846 0,8168 0,8469 0,8407 0,8232 0,8361 0,8278 

Ramilândia 0,7408 0,8276 0,8515 0,8297 0,9076 0,8902 0,8810 

Rancho Alegre D’Oeste 0,8167 0,8861 0,8886 0,9181 0,9401 1,0000 1,0000 

Realeza 0,9006 0,8666 0,9001 0,9209 0,9416 0,9520 0,9614 

Renascença 0,7069 0,8837 0,8981 0,8838 0,8675 0,8884 0,9301 

Rio Bonito do Iguaçu 0,6672 0,7952 0,8428 0,8467 0,8341 0,8695 0,8761 

Rondon 0,8740 0,9171 0,9410 0,9664 0,9513 0,9404 0,8976 

Salgado Filho 0,6366 0,8203 0,8605 0,8830 0,9147 0,9166 0,9132 

Salto do Lontra 0,9147 0,8952 0,8859 0,9046 0,8960 0,8811 0,8799 

Santa Cruz de Monte Castelo 0,5943 0,7920 0,8269 0,9078 0,9131 0,9278 0,9170 

Santa Helena 0,7201 0,8159 0,8335 0,8624 0,8623 0,8971 0,9146 

Santa Isabel do Ivaí 0,6165 0,7550 0,7062 0,6684 0,7129 0,8237 0,9351 

Santa Izabel do Oeste 0,8139 0,8436 0,8676 0,9259 0,9178 0,9373 0,9521 

Santa Lucia 0,8853 0,8732 0,8650 0,9113 0,9530 0,9605 0,9524 

Santa Monica 0,5705 0,7175 0,7219 0,7058 0,7215 0,7898 0,8586 

Santa Tereza do Oeste 0,6549 0,8386 0,8456 0,8472 0,8378 0,8406 0,8598 

Santa Terezinha de Itaipu 0,7224 0,7805 0,7926 0,8345 0,9022 0,9291 0,9335 

Santo Antonio do Sudoeste 0,7266 0,7403 0,7623 0,7483 0,7806 0,8240 0,8838 

São João 0,7780 0,8855 0,9002 0,8981 0,9033 0,8919 0,9009 

São Jorge d’Oeste 0,6712 0,8153 0,8631 0,8349 0,8506 0,8716 0,9378 
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MUNICÍPIO 
IFDM - SAÚDE 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

São Jorge do Patrocínio 0,7766 0,8118 0,8469 0,9312 0,9308 0,8996 0,8804 

São José das Palmeiras 0,7658 0,8372 0,8220 0,7824 0,7967 0,8657 0,9323 

São Miguel do Iguaçu 0,8314 0,8613 0,8851 0,9222 0,9403 0,9448 0,9385 

São Pedro do Iguaçu 0,7507 0,8076 0,8099 0,8306 0,8694 0,8859 0,8688 

Saudade do Iguaçu 0,8212 0,9130 0,9223 0,9093 0,9050 0,9248 0,9115 

Serranópolis do Iguaçu 0,8867 0,9528 0,9716 0,9510 0,9510 0,9794 0,9958 

Sulina 0,7127 0,8595 0,8471 0,8113 0,8376 0,8568 0,9028 

Tapejara 0,6516 0,7983 0,8256 0,7735 0,7925 0,8134 0,8626 

Tapira 0,9293 0,8767 0,8719 0,8626 0,8354 0,8068 0,7936 

Terra Roxa 0,8883 0,8736 0,9164 0,9345 0,9524 0,9457 0,9433 

Toledo 0,8409 0,8317 0,8380 0,8252 0,8334 0,8545 0,8880 

Três Barras do Paraná 0,6599 0,7933 0,8137 0,8167 0,8200 0,8524 0,8773 

Tuneiras do Oeste 0,8738 0,8701 0,8929 0,8927 0,9382 0,9431 0,9612 

Tupâssi 0,8373 0,9368 0,9147 0,8935 0,8633 0,8926 0,9202 

Ubiratã 0,7992 0,8962 0,8928 0,9213 0,9098 0,9152 0,9181 

Umuarama 0,8157 0,8586 0,8738 0,8891 0,8832 0,8908 0,8998 

Vera Cruz do Oeste 0,7660 0,8923 0,8659 0,8828 0,8744 0,9022 0,9007 

Verê 0,8279 0,8678 0,8936 0,8496 0,8728 0,8761 0,9108 

Vitorino 0,8567 0,9011 0,8534 0,8707 0,9337 0,9500 0,9277 

Xambrê 0,5779 0,8061 0,8370 0,8473 0,8671 0,8617 0,8525 

Fonte : IFDM - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Disponível em 
<http://www.firjan.org.br/ifdm>. Acesso em 28 Out. 2012.
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ANEXO V - Evolução Temporal do IPDM por Municípios da Faixa de Fronteira Paranaense 

MUNICÍPIO 
IPDM 

2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Altamira do Paraná 0,4571 0,5255 0,5618 0,5849 0,6132 0,6146 

Antônia 0,6070 0,7015 0,7673 0,7453 0,7500 0,7534 

Alto Piquirí 0,5957 0,5648 0,5949 0,6435 0,6484 0,6918 

Ampére 0,5784 0,6105 0,6985 0,6683 0,6854 0,7041 

Anahy 0,4523 0,5926 0,6295 0,6620 0,6824 0,7022 

Assis Chateaubriand 0,6167 0,6649 0,6762 0,6810 0,6977 0,7148 

Barracão 0,5283 0,6502 0,7140 0,7244 0,7265 0,7093 

Bela Vista da Caroba 0,5113 0,5939 0,6185 0,6518 0,6713 0,6786 

Boa Esperanca 0,6415 0,7029 0,6975 0,6980 0,6784 0,7354 

Boa Esperanca do Iguaçu 0,5925 0,6304 0,5882 0,5374 0,6619 0,7091 

Boa Vista da Aparecida 0,4889 0,5405 0,5610 0,6289 0,6115 0,6541 

Bom Jesus do Sul 0,4664 0,5588 0,6999 0,6967 0,7177 0,7259 

Bom Sucesso do Sul 0,5901 0,6489 0,6556 0,6547 0,6881 0,7023 

Braganey 0,5167 0,5866 0,6538 0,6602 0,6833 0,6883 

Brasilândia do Sul 0,6390 0,6339 0,6540 0,6462 0,7031 0,7143 

Cafelândia 0,6965 0,7571 0,8091 0,7929 0,7958 0,8032 

Cafezal do Sul 0,5090 0,5504 0,5439 0,6397 0,6494 0,6847 

Campina da Lagoa 0,5379 0,5971 0,6161 0,6126 0,6185 0,6571 

Campo Bonito 0,5102 0,5778 0,5803 0,6365 0,6578 0,6761 

Candói 0,4993 0,5541 0,6016 0,6202 0,6388 0,6699 

Capanema 0,5513 0,6742 0,7134 0,7121 0,7057 0,6918 

Capitão Leônidas Marques 0,5658 0,6449 0,6728 0,6776 0,6596 0,6783 

Cascavel 0,6920 0,7381 0,7547 0,7667 0,7761 0,7998 

Catanduvas 0,5838 0,5973 0,6878 0,7380 0,6874 0,6864 

Céu Azul 0,6400 0,6903 0,7565 0,7433 0,7548 0,7653 

Chopinzinho 0,5787 0,6465 0,6605 0,6728 0,6950 0,7045 

Cidade Gaucha 0,7005 0,7363 0,7105 0,6871 0,6908 0,7184 

Clevelândia 0,5379 0,6110 0,6229 0,6258 0,6240 0,6349 

Corbélia 0,5863 0,6492 0,6930 0,7070 0,7228 0,7402 

Coronel Domingos Soares 0,3825 0,4882 0,5279 0,5366 0,6028 0,6238 

Coronel Vivida 0,5717 0,6268 0,6564 0,6650 0,6802 0,6950 

Cruzeiro do Iguaçu 0,5043 0,6139 0,6741 0,6500 0,6702 0,7088 

Cruzeiro do Oeste 0,5396 0,6082 0,6411 0,6475 0,6750 0,7003 

Diamante do Sul 0,3441 0,4396 0,5670 0,6304 0,6175 0,5881 

Diamante D Oeste 0,4725 0,5740 0,6436 0,5665 0,6033 0,6343 

Dois Vizinhos 0,6264 0,7143 0,7225 0,7459 0,7645 0,7894 

Douradina 0,6624 0,7102 0,8331 0,8123 0,8264 0,8295 

Enéas Marques 0,5444 0,7014 0,6834 0,6560 0,7153 0,7335 
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MUNICÍPIO 
IPDM 

2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Esperanca Nova 0,6692 0,5900 0,6467 0,6609 0,7187 0,7010 

Entre Rios do Oeste 0,6991 0,7273 0,8088 0,7580 0,7702 0,7961 

Espigão Alto do Iguaçu 0,4790 0,5545 0,5356 0,5575 0,6100 0,6007 

Flor da Serra do Sul 0,5524 0,6397 0,6986 0,6986 0,7283 0,7118 

Formosa do Oeste 0,6191 0,6269 0,6537 0,6932 0,7206 0,7306 

Foz do Iguaçu 0,5909 0,6654 0,6699 0,6741 0,7028 0,7295 

Francisco Alves 0,5193 0,5918 0,6766 0,6819 0,6689 0,6590 

Francisco Beltrão 0,6719 0,7456 0,7698 0,7741 0,7788 0,7950 

Goioere 0,5703 0,6386 0,7103 0,6969 0,6962 0,7058 

Guaíra 0,5340 0,5828 0,6050 0,5937 0,6022 0,6057 

Guaraniaçu 0,5372 0,6312 0,6759 0,6676 0,6877 0,6922 

Honório Serpa 0,4960 0,6152 0,6688 0,6749 0,7169 0,6948 

Ibema 0,5564 0,6503 0,7112 0,7253 0,7458 0,7092 

Icaraima 0,4775 0,5396 0,6408 0,6382 0,6840 0,7012 

Iguatu 0,5722 0,6206 0,6817 0,7335 0,7079 0,6987 

Iporã 0,5663 0,5841 0,6499 0,6631 0,6883 0,7148 

Iracema do Oeste 0,5980 0,6404 0,6952 0,6686 0,6413 0,6681 

Itaipulândia 0,6622 0,6699 0,7060 0,7032 0,7329 0,7635 

Itapejara d Oeste 0,5490 0,6237 0,5768 0,5760 0,5915 0,6213 

Ivaté 0,6503 0,6738 0,7409 0,7398 0,7437 0,7603 

Janiópolis 0,5562 0,6008 0,6465 0,6621 0,7108 0,7128 

Jesuítas 0,5468 0,6300 0,7015 0,7133 0,7137 0,7253 

Juranda 0,5220 0,6597 0,6578 0,6460 0,6749 0,6969 

Laranjal 0,3583 0,3370 0,4030 0,4639 0,4721 0,5032 

Laranjeiras do Sul 0,5246 0,5874 0,6577 0,6610 0,6889 0,7139 

Lindoeste 0,5190 0,6043 0,6227 0,6340 0,6615 0,6364 

Manfrinópolis 0,4997 0,5544 0,6163 0,5514 0,5910 0,6232 

Mangueirinha 0,5009 0,5117 0,5298 0,5501 0,5933 0,6100 

Marechal Candido Rondon 0,6911 0,7392 0,7531 0,7550 0,7632 0,7682 

Maria Helena 0,5804 0,6545 0,5755 0,5598 0,5715 0,6809 

Mariluz 0,5225 0,5171 0,5587 0,5658 0,5712 0,5918 

Mariópolis 0,6179 0,6441 0,6088 0,6324 0,6459 0,6730 

Maripá 0,6019 0,7533 0,7543 0,7333 0,7552 0,7714 

Marmeleiro 0,5850 0,6459 0,6667 0,6822 0,6880 0,6735 

Matelândia 0,6391 0,7176 0,7312 0,7054 0,7338 0,7463 

Medianeira 0,6544 0,6973 0,7508 0,7732 0,7874 0,8103 

Mercedes 0,7321 0,7297 0,7510 0,7399 0,7505 0,7419 

Missal 0,6552 0,6520 0,6486 0,6539 0,6894 0,7052 

Moreira Sales 0,5519 0,6247 0,6526 0,6753 0,6944 0,6841 

Nova Aurora 0,6189 0,6575 0,6847 0,7072 0,7060 0,7413 

Nova Esperanca do Sudoeste 0,6080 0,6650 0,7101 0,6810 0,6797 0,6683 
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MUNICÍPIO 
IPDM 

2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Nova Laranjeiras 0,4094 0,5195 0,5329 0,5172 0,4965 0,4877 

Nova Olímpia 0,5884 0,6434 0,7134 0,6878 0,7010 0,7405 

Nova Santa Rosa 0,6579 0,7268 0,7626 0,7676 0,7782 0,7852 

Nova Prata do Iguaçu 0,5108 0,6178 0,6476 0,6482 0,6515 0,6925 

Ouro Verde do Oeste 0,5779 0,6322 0,6106 0,6006 0,6510 0,6803 

Palmas 0,4460 0,5260 0,6122 0,6063 0,6185 0,6462 

Palotina 0,7079 0,7714 0,7960 0,8037 0,8107 0,8215 

Pato Bragado 0,7116 0,7110 0,7468 0,7613 0,7848 0,7922 

Pato Branco 0,6325 0,7050 0,7361 0,7506 0,7680 0,7768 

Perobal 0,6022 0,7112 0,7770 0,7805 0,7737 0,7788 

Perola 0,6286 0,6463 0,7216 0,7144 0,7309 0,7305 

Perola d Oeste 0,5429 0,6213 0,5832 0,5927 0,6401 0,6572 

Pinhal de São Bento 0,5437 0,6053 0,6922 0,6803 0,7163 0,7157 

Planalto 0,5633 0,6098 0,6600 0,6695 0,6669 0,6405 

Porto Barreiro 0,4919 0,6178 0,6409 0,6430 0,6430 0,6701 

Pranchita 0,6114 0,6265 0,6695 0,6438 0,6767 0,6831 

Quarto Centenário 0,5414 0,6159 0,6855 0,6927 0,7174 0,7036 

Quatro Pontes 0,7191 0,7104 0,6773 0,7087 0,7496 0,7676 

Quedas do Iguaçu 0,5757 0,6133 0,6455 0,6410 0,6635 0,6757 

Querência do Norte 0,5825 0,5895 0,6288 0,6343 0,6345 0,6129 

Ramilândia 0,4479 0,4782 0,5979 0,6160 0,6594 0,6420 

Rancho Alegre D Oeste 0,5459 0,6806 0,6800 0,6938 0,7121 0,7386 

Realeza 0,6199 0,6327 0,6993 0,7149 0,7407 0,7436 

Renascença 0,5166 0,6489 0,6613 0,6633 0,6968 0,6931 

Rio Bonito do Iguaçu 0,4445 0,5917 0,5759 0,5952 0,6430 0,6543 

Rondon 0,6518 0,7263 0,7435 0,7006 0,7755 0,7517 

Salgado Filho 0,5247 0,5705 0,6047 0,6214 0,6845 0,6564 

Salto do Lontra 0,6215 0,6257 0,6797 0,6761 0,6755 0,6599 

Santa Cruz de Monte Castelo 0,5444 0,6235 0,6607 0,6441 0,6770 0,6795 

Santa Helena 0,6265 0,6684 0,6957 0,6956 0,7199 0,7350 

Santa Isabel do Ivaí 0,5330 0,5506 0,5705 0,6016 0,6849 0,7093 

Santa Izabel do Oeste 0,6321 0,6114 0,6985 0,6828 0,7164 0,7092 

Santa Lucia 0,5234 0,5945 0,6460 0,6508 0,6668 0,6947 

Santa Monica 0,5301 0,6069 0,6145 0,6215 0,6406 0,6913 

Santa Tereza do Oeste 0,5276 0,6091 0,6375 0,6584 0,6668 0,6919 

Santa Terezinha de Itaipu 0,5523 0,6243 0,6667 0,6915 0,7242 0,7373 

Santo Antonio do Sudoeste 0,5540 0,5698 0,5972 0,6314 0,6436 0,6719 

São João 0,6450 0,6853 0,6659 0,6576 0,6809 0,7378 

São Jorge d Oeste 0,5698 0,6162 0,6289 0,6492 0,6810 0,7129 

São Jorge do Patrocínio 0,5874 0,6577 0,7298 0,7188 0,7123 0,7266 

São Jose das Palmeiras 0,6134 0,6172 0,6160 0,6042 0,6845 0,6830 
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MUNICÍPIO 
IPDM 

2002 2005 2007 2008 2009 2010 

São Miguel do Iguaçu 0,6031 0,6500 0,6888 0,7027 0,7221 0,7225 

São Pedro do Iguaçu 0,5289 0,5778 0,6577 0,6286 0,6305 0,6214 

Saudade do Iguaçu 0,6403 0,7144 0,7379 0,7098 0,6948 0,7455 

Serranópolis do Iguaçu 0,5910 0,6709 0,7037 0,7301 0,7347 0,7756 

Sulina 0,5946 0,5936 0,5970 0,5748 0,6017 0,6036 

Tapejara 0,6231 0,6481 0,6743 0,7003 0,7078 0,7456 

Tapira 0,6053 0,6439 0,6590 0,6395 0,6388 0,6623 

Terra Roxa 0,5831 0,6676 0,7080 0,6996 0,6905 0,7034 

Toledo 0,7147 0,7466 0,7626 0,7787 0,7968 0,8178 

Três Barras do Paraná 0,4979 0,5351 0,5727 0,5687 0,6044 0,6244 

Tuneiras do Oeste 0,5729 0,6129 0,6493 0,6691 0,6686 0,6774 

Tupâssi 0,6702 0,7126 0,7012 0,7131 0,7149 0,7502 

Ubiratã 0,6064 0,6500 0,6802 0,6817 0,6899 0,7109 

Umuarama 0,6493 0,6949 0,7241 0,7215 0,7299 0,7448 

Vera Cruz do Oeste 0,5807 0,6117 0,5884 0,5836 0,6432 0,6687 

Verê 0,6179 0,5946 0,6804 0,6729 0,6930 0,6922 

Alto Paraíso 0,4475 0,6458 0,6536 0,6195 0,6216 0,6561 

Vitorino 0,6195 0,6616 0,6562 0,7010 0,7528 0,7441 

Xambrê 0,5004 0,5583 0,6487 0,6486 0,6460 0,6228 

Fonte: IPDM – Índice Ipardes de Desempenho Municipal – Disponível em 
<http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=19>. Acesso em 28 Out. 2012. 
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ANEXO VI - Dados do IDH-M referente ao ano de 2000, distribuído por Municípios da Faixa de Fronteira 
Paranaense 

MUNICÍPIO 
IDH-M 

2000 

Altamira do Paraná  0,6770 

Altônia  0,7430 

Alto Piquirí  0,7500 

Ampére  0,7930 

Anahy  0,7250 

Assis Chateaubriand  0,7870 

Barracão  0,7640 

Bela Vista da Caroba  0,7380 

Boa Esperança  0,7220 

Boa Esperança do Iguaçu  0,7410 

Boa Vista da Aparecida  0,6970 

Bom Jesus do Sul  0,6960 

Bom Sucesso do Sul  0,7760 

Braganey 0,7040 

Brasilândia do Sul  0,7070 

Cafelândia  0,7870 

Cafezal do Sul  0,7300 

Campina da Lagoa  0,7100 

Campo Bonito  0,6870 

Candói  0,7120 

Capanema  0,8030 

Capitão Leônidas Marques  0,7510 

Cascavel  0,8100 

Catanduvas  0,7170 

Céu Azul  0,7800 

Chopinzinho  0,7730 

Cidade Gaúcha  0,7490 

Clevelândia  0,7300 

Corbélia  0,7670 

Coronel Domingos Soares  0,7040 

Coronel Vivida  0,7750 

Cruzeiro do Iguaçu  0,7370 

Cruzeiro do Oeste  0,7510 

Diamante do Sul  0,6750 

Diamante D'Oeste  0,7090 

Dois Vizinhos  0,7730 

MUNICÍPIO 
IDH-M 

2000 

Douradina  0,7400 

Enéas Marques  0,7820 

Esperança Nova  0,7620 

Entre Rios do Oeste  0,7440 

Espigão Alto do Iguaçu  0,7080 

Flor da Serra do Sul  0,7320 

Formosa do Oeste  0,7880 

Foz do Iguaçu  0,7880 

Francisco Alves  0,7360 

Francisco Beltrão  0,7910 

Goioerê  0,7460 

Guaíra  0,7770 

Guaraniaçu  0,7280 

Honório Serpa  0,7100 

Ibema  0,7210 

Icaraíma  0,7410 

Iguatu  0,7010 

Iporã  0,7500 

Iracema do Oeste  0,7000 

Itaipulândia  0,7600 

Itapejara D'Oeste  0,7860 

Ivaté  0,7520 

Janiópolis  0,6920 

Jesuítas  0,7620 

Juranda  0,7310 

Laranjal  0,6510 

Laranjeiras do Sul  0,7530 

Lindoeste  0,7150 

Manfrinópolis  0,7100 

Mangueirinha  0,7540 

Marechal Cândido Rondon  0,8290 

Maria Helena  0,7070 

Mariluz  0,6750 

Mariópolis  0,7990 

Maripá  0,8450 

Marmeleiro  0,7530 
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MUNICÍPIO 
IDH-M 

2000 

Matelândia  0,7600 

Medianeira  0,7790 

Mercedes  0,8160 

Missal  0,7900 

Moreira Sales  0,7030 

Nova Aurora  0,7710 

Nova Esperança do Sudoeste  0,7220 

Nova Laranjeiras  0,6970 

Nova Olímpia  0,7400 

Nova Santa Rosa  0,8060 

Nova Prata do Iguaçu  0,7540 

Ouro Verde do Oeste  0,7640 

Palmas  0,7370 

Palotina  0,8320 

Pato Bragado  0,8210 

Pato Branco  0,8490 

Perobal  0,7450 

Pérola  0,7590 

Pérola D'Oeste  0,7590 

Pinhal de São Bento  0,7080 

Planalto  0,7630 

Porto Barreiro  0,7160 

Pranchita  0,8030 

Quarto Centenário  0,7000 

Quatro Pontes  0,8510 

Quedas do Iguaçu  0,7470 

Querência do Norte  0,7050 

Ramilândia  0,6970 

Rancho Alegre  0,6980 

Realeza  0,7830 

Renascença  0,7460 

Rio Bonito do Iguaçu  0,6690 

Rondon  0,7340 

Salgado Filho  0,7590 

MUNICÍPIO 
IDH-M 

2000 

Salto do Lontra  0,7600 

Santa Cruz de Monte Castelo  0,7080 

Santa Helena  0,7990 

Santa Isabel do Ivaí  0,7580 

Santa Izabel do Oeste  0,7670 

Santa Lúcia  0,7250 

Santa Mônica  0,7000 

Santa Tereza do Oeste  0,7350 

Santa Terezinha de Itaipu  0,7780 

Santo Antônio do Sudoeste  0,7150 

São João  0,7740 

São Jorge D'Oeste  0,7540 

São Jorge do Patrocínio  0,7080 

São José das Palmeiras  0,7240 

São Miguel do Iguaçu  0,7790 

São Pedro do Iguaçu  0,7320 

Saudade do Iguaçu  0,7810 

Serranópolis do Iguaçu  0,7960 

Sulina  0,7730 

Tapejara  0,7300 

Tapira  0,7310 

Terra Roxa  0,6860 

Toledo  0,8270 

Três Barras do Paraná  0,7200 

Tuneiras do Oeste  0,7070 

Tupãssi  0,8090 

Ubiratã  0,7340 

Umuarama  0,8000 

Vera Cruz do Oeste  0,7370 

Verê  0,7740 

Alto Paraíso  0,7040 

Vitorino  0,7850 

Xambrê  0,7510 

Fonte: IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH_Municipios_Brasil_2000.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Ranking2
003> e <http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking-idhm-2010.pdf>. Acessado em 29 Jul 2013. 
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