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1. INTRODUÇÃO
Este documento é integrante da Parte 1 da 2ª Fase – Análise Temática Integrada,
etapa prevista no processo de revisão do Plano Diretor de Bituruna. De acordo com o Termo
de Referência (TR), os seguintes itens devem ser desenvolvidos nessa etapa:
2.4

Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação

antrópicos. Mapear e analisar as áreas do território municipal, com
ênfase nas áreas urbanas consolidadas e áreas de expansão urbana
(sejam internas ou externas ao(s) perímetro(s) urbano(s), visando à
identificação das restrições ambientais e associadas às infraestruturas,
equipamentos e serviços públicos tendo em vista o uso e ocupação
antrópica;

2.5

Uso e ocupação atual do solo. Mapear e analisar o uso e

ocupação atual do território municipal, com ênfase nas áreas urbanas
e áreas de expansão urbana, a partir de dados disponíveis em
cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo;

2.6

Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas,

equipamentos e serviços públicos. Avaliar a adequação da capacidade
de suporte, atendimento e distribuição espacial - atual e futura – das
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos para definição de
soluções específicas para garantir os direitos à infraestrutura urbana,
aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.
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2. INSERÇÃO E CARACTERÍSTICAS REGIONAIS DO MUNICÍPIO
2.1.

IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DAS ATUAIS CONDIÇÕES
DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO MUNICÍPIO PELOS DIFERENTES MODAIS
DE TRANSPORTE
A análise da inserção regional do município de Bituruna visa compreender a

centralidade de suas funções urbanas1 no âmbito de seu território de referência, o que é útil
para o entendimento de seus fluxos intraregionais (origem e destino) de bens, serviços e
pessoas e, portanto, para a formulação de diretrizes para o seu Plano Diretor.
Neste contexto, Bituruna ocupa uma área de 1.228,3 km² (2018), com população de
cerca de 16.292 mil habitantes, em 2020,2 e uma densidade populacional equivalente a 13,3
hab/km², relativamente baixa.3 Limita-se ao Norte com os municípios de Cruz Machado e
Pinhão; ao Sul, com Palmas e General Carneiro; ao Leste, com Porto Vitória e União da Vitória;
e à Oeste, com Coronel Domingos Soares. Distando cerca de 322 km de Curitiba, com acesso
pela BR-153 e PR-170.

1 O que define uma centralidade é o movimento pelas vias - os fluxos - referenciado pelos fixos, ou seja, a circulação contínua
de consumidores, trabalhadores, automóveis, mercadorias, informações e ideias entorno dos equipamentos urbanos
existentes (estabelecimentos comerciais ou industriais, escolas, hospitais, repartições públicas, etc.). “A presença desses
elementos e suas dinâmicas dão função aos espaços e definem territórios.” Conforme: MILANI, Patrícia H.; SILVA, Edima A.
Centralidade urbana: um estudo do centro principal de Três Lagoas - MS. Geografia em Atos, n. 9, v.1. UNESP, Presidente
Prudente, 2009.
2 Conforme o estudo Projeção de População dos Municípios do Paraná - 2018-2020, realizado pelo IPARDES e disponível no
sítio: http://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Projecao-da-Populacao-dos-Municipios-do-Parana-2018-2040.
3 Informações disponíveis no sítio: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/bituruna/panorama.
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Figura 1: infraestrutura de acessos de Bituruna

FONTE:PARANACIDADE, DNIT, PMB. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A análise da inserção regional do município de Bituruna pode ser feita com base nos
seguintes estudos do IBGE: Regiões de Influência das Cidades 2007 - REGIC; Divisão Urbano
Regional do Território Nacional (2013); Projeto Regiões Rurais (2015); e Divisões Regionais do
Brasil (2017).
2.1.1. REGIÕES DE INFLUÊNCIA DAS CIDADES – REGIC (2007)
No estudo Regiões de Influência das Cidades 2007 - REGIC, o IBGE definiu a
“hierarquia dos centros urbanos e delimitou as regiões de influência a eles associadas a partir
dos aspectos de gestão federal e empresarial e da dotação de equipamentos e serviços, de
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modo a identificar os pontos do território a partir dos quais são emitidas decisões e é exercido
o comando em uma rede de cidades.” 4
Conforme o REGIC (IBGE, 2007), no contexto da rede urbana brasileira, a cidade de
Bituruna é um Centro Local, 5 vinculado à cidade de União da Vitória (Centro Sub-Regional B)6
e à metrópole de Curitiba. A Região de Influência na qual Bituruna se insere pode ser
observada no Quadro 1 e Mapa 1
Quadro 1: Região de Influência do município União da Vitória
Metrópole

Centro Sub-regional B

Centro de Zona B

Centros Locais
Bituruna
Cruz Machado
General Carneiro

Curitiba

União da Vitória

Paula Freitas
Paulo Frontin
Porto Vitória
São Mateus do Sul

FONTE: IBGE, 2007. ELABORAÇÃO URBTEC

Antônio Olinto

TM

, 2020.

O REGIC foi elaborado em 2007. Se ainda perdura a estrutura original de
centralidades que este estudo propôs, com forte articulação em torno dos polos
metropolitanos, a configuração de cidades consideradas então como Capitais Sub-regionais,
Centros de Zona e Centros Locais deve ser analisada com cuidado, pois, em alguns casos, as
intensas transformações econômicas e sociais verificadas no Brasil, nos anos 2000/2010,
contribuíram para requalificar a inserção dessas capitais e centros na rede urbana,

4 IBGE Regiões de Influência das Cidades 2007. Rio de Janeiro, 2008. Disponível no sítio:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm.
5 Segundo o REGIC (IBGE, 2007), os Centros Locais correspondem a cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os
limites do seu município.
6 Segundo o REGIC (IBGE, 2007), os Centro sub-regional apresentam atividades de gestão menos complexas; têm área de
atuação mais reduzida, e seus relacionamentos com centros externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas com as
três metrópoles nacionais. Com presença mais adensada nas áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul, e mais
esparsa nos espaços menos densamente povoados das Regiões Norte e Centro-Oeste, estão subdivididos em grupos, a saber:
Centro Subregional A, constituído por 85 cidades, com medianas de 95 mil habitantes e 112 relacionamentos; e Centro
Subregional B, constituído por 79 cidades, com medianas de 71 mil habitantes e 71 relacionamentos. Em 2019, segundo o
IBGE, a população estimada do município de União da Vitória alcançou cerca de 57 mil habitantes.
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particularmente em regiões que contam com atividades relacionadas aos agronegócios, cujo
dinamismo vem se revelando expressivo, mesmo após a crise internacional de 2008.
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Mapa 1: Região de Influência do município União da Vitória
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2.1.2. DIVISÃO URBANO-REGIONAL (2013)
Em 2013, o IBGE divulgou o estudo Divisão Urbano-Regional do Território Nacional.
Neste estudo, a “contextualização das regiões foi construída (...) a partir de uma visão que
combina o processo de urbanização e o processo de integração do mercado nacional, com o
surgimento de estruturas verticais que estabelecem relações em rede e fortalecem cidades e
aglomerações urbanas como elementos fundamentais de interconexão da gestão, da
infraestrutura e das atividades produtivas. Todas as regiões identificadas são formadas a partir
de uma cidade que comanda a sua região, estabelecendo relacionamentos entre agentes e
empresas nos respectivos territórios.”
O estudo identificou regiões em três escalas de referência, nomeadas como Regiões
Ampliadas de Articulação Urbana, Regiões Intermediárias de Articulação Urbana e Regiões
Imediatas de Articulação Urbana. As “Regiões de Articulação Urbana são espaços pautados
numa organização em rede, onde os centros de gestão do território e os fluxos determinam
as vinculações e o arranjo regional. (...) Tais características refletem processos históricos que
se formaram pela interação entre vários atores e palcos, tais como: os domínios ecológicos; a
população; as atividades agrícolas e industriais; os transportes e as atividades terciárias, e que,
ainda que subjacentes nessa análise permitem uma visão da diversidade do país.”7
No âmbito desta divisão urbano-regional do Território Nacional, o município de
Bituruna se insere na Regiões Ampliada e Intermediária de Articulação Urbana de Curitiba e
na Região Imediata de Articulação Urbana de União da Vitória (Quadro 2 e Mapa 2).

7 Conforme: IBGE. Divisão Urbano Regional. Diretoria de Geociência, Coordenação de Geografia, 2013. Disponível no sítio:
ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_urbano_regional/documentacao/divisao_urba
no_regional_apresentacao_do_trabalho.pdf.
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Quadro 2: Inserção de Bituruna na Região Imediata de Articulação Urbana do município de União
da Vitória - IBGE, 2013
Região Imediata de Articulação Urbana do Município de União da Vitória
Antônio Olinto
Bituruna
Cruz Machado
General Carneiro
Paula Freitas
Paulo Frontin
Porto Vitória
São Mateus do Sul
União da Vitória
Porto União (SC)
FONTE: IBGE, 2013. ELABORAÇÃO URBTEC TM,2020.
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Mapa 2: Região Intermediária de Articulação Urbana
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2.1.3. PROJETO REGIÕES RURAIS (2015)
De forma convergente com o estudo Divisão Urbano Regional, uma outra referência
para a análise da inserção regional de Bituruna é dada pelo Projeto Regiões Rurais (IBGE,
2015).8
Segundo o IBGE, esse projeto “tem por objetivo elaborar a divisão regional do Brasil
a partir da dinâmica geográfica traçada pela produção agroindustrial no território nacional.” 9
Assumiu o desafio "de ultrapassar as definições substantivas do rural, passíveis de serem
expressas em um único critério ou dimensão, para outras onde sejam possível vislumbrar o
conteúdo relacional entre o rural e o urbano com as dinâmicas territoriais que as envolvem".10
O Projeto parte do princípio de que “uma das dimensões mais caras da informação
geográfica contemporânea se refere aos fluxos de comando e controle dos centros urbanos
sobre o território (...). No contexto da globalização, quando novas tecnologias permitem a
comunicação instantânea entre grande parte das cidades e entre elas e o espaço rural, é
importante para a definição das Regiões Rurais brasileiras conhecer a geografia das inúmeras
redes forjadas através das articulações entre empresas, estejam elas localizadas no campo
e/ou nas cidades.” Considera que a “estratégia das grandes empresas agroindustriais para
garantir ou ampliar sua participação nos mercados nacional e mundial ocorre através do
processo simultâneo de centralização de capital e de expansão/diversificação de suas plantas
e produtos, o que pressupõe, portanto, uma forte estratégia espacial a ela associada seja no
campo ou na cidade. (...) Na visão territorial contemporânea, as cidades, de diferentes
tamanhos e funções, se integram num complexo padrão de divisão territorial do trabalho
social, tanto entre o campo e a cidade, como entre as cidades, exprimindo e, ao mesmo
tempo, influenciando as formas pretéritas e atuais de apropriação e uso do território, aí
incluídos os diversos usos ligados às atividades agroindustriais.”11

8 IBGE. Projeto Regiões Rurais 2015: relatório técnico. Disponível no sítio:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_regioes_rurais.shtm.
9 IBGE (2015, p. 5).
10 IBGE (2015, p. 6).
11 IBGE (2015, p. 6-7).
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Neste contexto, a regionalização do espaço rural proposta pelo Projeto está lastreada
em conceitos como os de território-rede e território-zona ou contíguo, superando, entre
outros, a dicotomia cidade-campo. Segundo o IBGE, o território-rede é constituído por “redes
múltiplas que compõem os diversos segmentos e interesses da agropecuária brasileira,
alocados em seu território, seja no campo e/ou nas cidades, onde se superpõem e se
emaranham, contrastando com os padrões espaciais pautados na contiguidade que
caracteriza o ‘território de zonas’.”12
O município de Bituruna se insere na Região Rural da Capital Regional de Ponta
Grossa (Mapa 3).

12

IBGE (2015, p. 7).
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Mapa 3: Área de abrangência e Municípios da Região Rural da Capital Regional de Chapecó.
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2.1.4. DIVISÕES REGIONAIS DO BRASIL
Segundo o IBGE (2017), a “Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas
Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias apresenta um novo quadro regional vinculado
aos processos sociais, políticos e econômicos sucedidos em território nacional desde a última
versão da Divisão Regional do Brasil publicada na década de 1990. A revisão das unidades
mesorregionais e microrregionais, que nesse estudo recebem respectivamente os nomes de
Regiões Geográficas Intermediárias e Regiões Geográficas Imediatas, seguiu uma metodologia
comum para todo o território nacional (...) e pretende subsidiar o planejamento e gestão de
políticas públicas em níveis federal e estadual e disponibilizar recortes para divulgação dos
dados estatísticos e geocientíficos do IBGE para os próximos dez anos.”
As “Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de
referência. Essas regiões são estruturas a partir de centros urbanos próximos para a satisfação
das necessidades imediatas das populações, tais como: compras de bens de consumo duráveis
e não duráveis; busca de trabalho; procura por serviços de saúde e educação; e prestação de
serviços públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
do Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros [fluxos e fixos]. As Regiões
Geográficas Intermediárias correspondem a uma escala intermediária entre as Unidades da
Federação e as Regiões Geográficas Imediatas. (...) As Regiões Geográficas Intermediárias
organizam o território, articulando as Regiões Geográficas Imediatas por meio de um polo de
hierarquia superior diferenciado a partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência
de funções urbanas de maior complexidade.”13
O município de Bituruna faz parte da Região Geográfica Imediata de União da Vitória
(9 municípios) e Intermediária de Curitiba14 (Quadro 3 e Mapa 4)

13 Informação disponível no sítio:
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-dobrasil.html?=&t=o-que-e.
14 A Região Geográfica Intermediária de Curitiba abarca 45 municípios das seguintes Regiões Geográficas Imediatas:
Curitiba, Paranaguá e União da Vitória.
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Quadro 3: Municípios da Região Geográfica Imediata de União da Vitória - IBGE, 2017
Região Geográfica Imediata de União da Vitória
União da Vitória
São Mateus do Sul
Porto Vitória
Paulo Frontin
Paula Freitas
General Carneiro
Cruz Machado
Bituruna
Antônio Olinto
FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTEC TM, 2020.
.
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Mapa 4: Municípios das Regiões Geográficas Imediata de União da Vitória e Intermediária de Curitiba – 2017
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2.2.

DINÂMICA ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA: ANÁLISE COM BASE
NAS INFORMAÇÕES DO IBGE RELATIVAS AO PIB MUNICIPAL
A dinâmica econômica de qualquer o município condiciona a sua dinâmica urbana e

condições de mobilidade.
Conforme o IBGE, em 2017, o município de Bituruna contava com um Produto Interno
Bruto correspondente a 330,5 milhões e um PIB per capita de R$ 19,9 mil15 (Gráfico 1).16 Esses
valores correspondem a 0,08%, 0,43% e 53,4% dos respectivos totais do estado do Paraná. No
ranking dos municípios paranaenses referente ao PIB per capita, Bituruna se coloca na 330º
posição.17
Estes são os parâmetros que caracterizam a escala de geração de riqueza e a
dimensão dos mercados internos e externos (C + G + I + X – M) da economia local.

15 Os últimos dados do Produto Interno Bruto dos Municípios Brasileiros referem-se a 2017. Informações disponíveis no
sítio:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dosmunicipios.html?=&t=o-que-e.
16 Foi feita a opção de referenciar os municípios segundo Regiões Geográficas por se tratar do mais recente estudo do IBGE
(2017) sobre a divisão regional do Brasil.
17 Informação disponível no sítio: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/bituruna/panorama.
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Gráfico 1: Produto Interno Bruto dos municípios da Região Geográfica Imediata de União da Vitória
- 2017 (R$ milhões correntes)
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FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No âmbito da Região Geográfica Imediata de União da Vitória, os municípios de União da
Vitória (polo) e de São Mateus do Sul se destacam pela dimensão do PIB. União da Vitória
conta com uma estrutura produtiva de maior porte e mais diversificada. Ne Região, os
portes das economias de Bituruna, Cruz Machado e General Carneiro são semelhantes.
As atividades econômicas com maior valor adicionado no município de Bituruna são
as seguintes: Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social (1ª);
demais serviços (2ª); 18 e Indústrias de transformação (3ª).
O Gráfico 2 apresenta os PIB per capita dos municípios da Região Geográfica Imediata
de União da Vitória, polarizada pelo município que lhe dá o nome.

18

Demais serviços correspondem às seguintes atividades: Transporte, armazenagem e correio; Alojamento e alimentação;
Informação e comunicação; Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; Atividades imobiliárias; Atividades
profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares; Educação e saúde privados; Artes, cultura,
esporte e recreação e outras atividades de serviços e serviços domésticos.
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Gráfico 2: Produto Interno Bruto per capita dos municípios da Região Imediata de União da Vitória
- 2017 (R$ correntes)
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FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Em 2017, Bituruna apresentou o terceiro menor PIB per capita dentre os municípios
da Região Geográfica Imediata de União da Vitória (R$ 19.878,00), expressivamente inferior
ao do estado do Paraná (R$37.221,00).
As Taxas Médias Anuais de Crescimento do PIB dos municípios da Região Geográfica
Imediata de União da Vitória, no período 2002-2016, podem ser observadas no Gráfico 3.
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Gráfico 3: Taxas Médias Anuais de Crescimento do PIB dos municípios da Região Geográfica
Imediata de União da Vitória, dessa região e do estado do Paraná, 2002-2017
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FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No período 2002-2017, a Taxa Média Anual de Crescimento do PIB do município de
Bituruna alcançou 1,1% a.a., revelando-se uma das mais baixas taxas de crescimento dentre
os municípios da região e inferior à observada para a Região Geográfica Imediata de União da
Vitória (1,3% a.a.) e do PIB do estado do Paraná (2,3% a.a.). O fato do município apresentar
uma taxa média anual de crescimento do PIB inferior à da região, significa que Bituruna está
perdendo centralidade no contexto da Região Geográfica Imediata de União da Vitória.
O Gráfico 4 apresenta as Taxas Anuais de Crescimento do PIB dos municípios de
Bituruna, de União da Vitória e do estado do Paraná, no período 2002-2016. Em geral, os
padrões de instablidade dessas taxas são expressivos e muito semelhantes.
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Gráfico 4: Taxas Anuais de Crescimento do PIB dos municípios de Bituruna, União da Vitória, de sua
Região Geográfica Imediata e do estado do Paraná - 2002-2017
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FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Visando compreender melhor a dinâmica econômica do município de Bituruna no
período 2002-2017, o Gráfico 5 apresenta o valor do PIB do município em valores de 2017 .
Como pode ser observado, e economia do município foi fortemente afetada pela crise
internacional de 2008. A recuperação a partir de 2009 levou o PIB de 2014 a alcançar o nível
observado em 2005. Em 2017, o PIB de Bituruna atinge o seu maior valor nesse período: R$
331 milhões, ainda pouco supeior ao de 2005 (R$ 325 milhões).
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Gráfico 5: Produto Interno Brito do município de Bituruna no período 2002-2016 (R$ milhões, a
preços de 2017) *
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(*) O Deflator Implícito do PIB do estado do Paraná foi utilizado para determinar os valores reais do PIB do município de
Bituruna no período 2002-2017.

FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Entre 2002-2017, a participação do PIB do município de Bituruna no PIB Total da
Região Geográfica Intermediária de União da Vitória diminuiu de 7,5%, em 2002, para 7,2%,
em 2017. Em geral, é possível afirmar que a perda de participação do PIB de um município no
PIB total de sua região de referência tende a significar perdas de sua centralidade na economia
regional. Perdas de participação de um município tendem a corresponder a uma escala
relativamente menor de suas funções urbanas e/ou rurais (Tabela 1).
Além de Paula Freitas, Paulo Frontin e São Mateus do Sul, é possível constatar que o
município de União da Vitória está ganhando centralidade na sua Região Intermediária de
Articulação Urbana (Tabela 1). A participação do PIB do município no PIB Total dessa região,
aumentou de 30,6%, em 2002, para 33,4%, em 2017.
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Tabela 1: Participação do PIB dos municípios da Região Geográfica Intermediária de União da
Vitória no PIB Total da região – 2002 / 2017
Municípios

2002

2017

Antônio Olinto

8,4

3,7

Bituruna

7,5

7,2

Cruz Machado

7,8

7,5

General Carneiro

8,7

7,4

Paula Freitas

4,9

5,9

Paulo Frontin

4,7

6,4

Porto Vitória

2,1

1,4

São Mateus do Sul

25,4

27,0

União da Vitória

30,6

33,4

Total da Região Geográfica

100,0

100,0

FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A Tabela 2 apresenta a estrutura produtiva setorial do PIB do município de Bituruna e
do estado do Paraná.
A estrutura produtiva de Bituruna apresenta uma expressiva diferença em relação à
do estado do Paraná: em relação ao Valor Adicionado Básico - VAB Total,19 o município
apresenta uma maior e expressiva participação do VAB da Agropecuária; uma pequena
participação do VAB dos Serviços; e um percentual relativamente elevado do VAB da
Administração Pública. Isto é um indicativo de que as funções tipicamente urbanas do
município são pouco desenvolvidas.

19

O Valor Adicionado Básico Total - VABT corresponde à soma dos VAB de cada setor (Agropecuária; Indústria; Serviços; e
Administração Pública). O VABT corresponde ao valor do PIB, a preços de mercado, descontado o valor correspondente ao
valor dos "Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos” (bens e serviços).
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No período 2002-2017, esse padrão da estrutura produtiva setorial manteve-se, no
geral, o mesmo, apesar de pequenas perdas de participação dos setores Agropecuária e
Indústria (Indústrias extrativas; Indústrias de transformação; Eletricidade e gás, água, esgoto,
atividades de gestão de resíduos; e Construção)20 e ganhos dos setores Serviços e
Administração Pública. Apesar da diminuição da participação do VAB da Indústria no VAB
total do município, esse setor ainda representou, em 2017, uma parcela expressiva desse
valor: 20,1% no município. No estado do Paraná, esse percentual alcançou 25,4% e, no Brasil,
12,6%.
Tabela 2: Estrutura setorial do PIB do município de Bituruna e do estado do Paraná - 2002/2017 (%)
Estrutura Setorial do PIB do Município de Bituruna e do Estado do Paraná

2002

Bituruna

Paraná

2017

Bituruna

Agropecuária

28,6

Indústria

22,0

Serviços

27,5

Administração Pública

21,9

Agropecuária

11,1

Indústria

30,5

Serviços

45,8

Administração Pública

12,6

Agropecuária

26,3

Indústria

20,1

Serviços

29,3

20 Os dados do PIB dos municípios, conforme sistematizados pelo IBGE, não permitem avaliar a contribuição de cada um
desses segmentos de atividade no PIB Total.
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Estrutura Setorial do PIB do Município de Bituruna e do Estado do Paraná

Paraná

Administração Pública

24,3

Agropecuária

9,4

Indústria

25,4

Serviços

50,9

Administração Pública

14,4

FONTE: IBGE, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O setor industrial no município é pouco diversificado e se concentra na fabricação de
produtos de madeira (chapas de compensado a partir de pinus, chapas de fibras de eucalipto,
etc.). Conta com empresas de padrão tecnológico relativamente levado, como a Brasfibra21 e
a Madebil Compensados.22 Essa última desenvolveu o projeto denominado Soluções
Inovadoras em Chapas de Compensado com Atendimento a Diretriz SINAT, em parceria com
a da Stamade - Projetos e Consultoria em Estruturas de Madeira (São Carlos/ SP). É
considerada a única empresa brasileira, produtora de compensados, que investiu no
desenvolvimento do sistema woodframe.
As exportações de produtos de madeira são relvantes para o dinamismo do
município. Em 2019, alcançaram US$ 15,8 milhões (R$ 62,3 milhões), equivalente a 18,9% do
PIB de Bituruna. Os principais produtos exportados pelo município foram os seguintes:
•

Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com

espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou
semelhantes): 17%; e
•

Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras

estratificadas semelhantes: 82%.23

21 Informações disponíveis no sítio: http://brasfibra.com.br/.
22 Informações disponíveis no sítio: https://madebil.com.br/#home.
23 Informações disponíveis no sítio: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis.
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De forma integrada à fabricação de produtos de madeira, a produção florestal no
município é relevante.
3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
3.1.

DINÂMICA DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA
Segundo projeções realizadas pelo IPARDES (2018) 24, a população do município de

Bituruna alcançou, em 2020, o total de 16.292 habitantes. Com uma área de 1.228,3 km², a
densidade populacional do município é equivalente a 13,3 hab/km², relativamente baixa25.
Tabela 3: Área, População e Densidade Populacional dos municípios da Região Geográfica Imediata
de União da Vitória - 2010/2020¹
Município

Área

População

(km2)

Taxa de

Densidade Demográfica

Urbanização (%)

(Hab./km2)2

2010

2020

2010

2010

2020

Antônio Olinto

469,62

7.351

7.652

9,3

15,65

16,29

Bituruna

1.228,28

15.880

16.292

62,3

13,10

13,26

Cruz Machado

1.478,35

18.040

18.560

33,6

12,20

12,55

General Carneiro

1.071,18

13.669

13.945

70,0

12,76

13,02

Paula Freitas

421,41

5.434

5.838

50,1

12,89

13,85

Paulo Frontin

369,86

6.913

7.721

31,4

18,69

20,88

Porto Vitória

213,01

4.065

4.131

55,6

18,87

19,39

União da Vitória

719,99

52.735

57.017

94,8

73,24

79,19

FONTE: IBGE. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
(1) Projeções do IPARDES.
(2) Densidade demográfica definida em relação à área total do município.

24 Conforme o estudo Projeção de População dos Municípios do Paraná - 2018-2020, realizado pelo IPARDES e disponível
no sítio: http://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Projecao-da-Populacao-dos-Municipios-do-Parana-2018-2040.
25 Informações disponíveis no sítio: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/bituruna/panorama.
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A participação da população do município de Bituruna no total da Região Geográfica
Imediata de União da Vitória tende diminuir no período 2020-2040, de 12,8%, em 2020, para
11,8%, em 2040. Isto significa que, do ponto de vista populacional, o município está perdendo
centralidade na região. No período, o município de União da Vitória está ganhado participação
e, portanto, maior centralidade regional (.
Tabela 4).
Tabela 4: Participação da população dos municípios no total da Região Geográfica Imediata de
União da Vitória - 2010/2020/2030/2040¹
Municípios

Participação (%)
2010

2.020

2030

2040

Antônio Olinto

5,9

5,8

5,8

5,8

Bituruna

12,8

12,4

12,1

11,8

Cruz Machado

14,5

14,2

14,0

13,7

General Carneiro

11,0

10,6

10,3

10,1

Paula Freitas

4,4

4,5

4,6

4,7

Paulo Frontin

5,6

5,9

5,6

5,6

Porto Vitória

3,3

3,1

3,1

3,0

União da Vitória

42,5

43,5

44,5

45,3

100,0

100,0

100,0

100,0

1,2

1,1

1,1

1,0

Região Geográfica Imediata de União
da Vitória - REGIUV
RGIUV / Paraná

FONTE: IBGE, IPARDES. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
(1) Projeções do IPARDES.

Conforme pode ser observado na Tabela 5 e Gráfico 4, no período 2020-2040, a taxa
de crescimento da população de Bituruna são cadentes e expressivamente inferiores à taxa
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de crescimento da população brasileira. Assim, há indicativos de fluxo migratórios negativos
no município. Municípios, cujas taxas de crescimento da população são inferiores às
apresentadas pela população brasileira, tendem a apresentar saldos migratórios negativos. 26
Essa é também a situação de todos os municípios da Região Geográfica Imediata de União da
Vitória.
Tabela 5: Taxa Média Anual de Crescimento da População (% a.a.) dos municípios da Região
Geográfica Imediata de União da Vitória - 2010/2020/2030/2040¹
Municípios

População

Taxa Média Anual de
Crescimento da População
(% a.a.)

2010

2.020

2030

2040

2020-

2030-

2040-

2010

2020

2030

Antônio Olinto

7.351

7.652

7.725

7.539

0,4

0,1

-0,2

Bituruna

15.880

16.292

16.047

15.376

0,3

-0,2

-0,4

Cruz Machado

18.040

18.560

18.509

17.872

0,3

-0,0

-0,3

General Carneiro

13.669

13.945

13.708

13.183

0,2

-0,2

-0,4

Paula Freitas

5.434

5.838

6.059

6.096

0,7

0,4

0,1

Paulo Frontin

6.913

7.721

7.358

7.247

1,1

-0,5

-0,2

Porto Vitória

4.065

4.131

4.097

3.938

0,2

-0,1

-0,4

União da Vitória

52.735

57.017

58.969

59.046

0,8

0,3

0,0

124.087

131.156

132.472

130.297

0,6

0,1

-0,2

Região Geográfica
Imediata de
União da Vitória

26

A Taxa de Crescimento da população brasileira, relativamente fechada a fluxos migratórios externos, tende a refletir os
seu padrões de fertilidade e mortalidade da sociedade brasileira.
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Paraná

Brasil

10.444.52

11.516.84

12.193.70

12.542.4

6

0

6

78

190.755.7

211.755.6

224.868.4

231.919.

99

92

62

922

1,0

0,6

0,3

1,0

0,6

0,3

FONTE: IBGE, IPARDES. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
(1) Projeções do IPARDES.

Outro fato marcante relacionado à dinâmica populacional do município de Bituruna
e relevante para o planejamento urbano, refere-se às transformações que podem ser
observadas no perfil de grupos etários, com um progressivo envelhecimento de sua população
(Gráfico 7).
A participação da população dos grupos etários de 0 a 19 anos deverá diminuir de
27,1%, em 2020, para 22,7%, em 2040. No caso dos grupos etários de 60 anos ou mais, esses
percentuais correspondem a 10,7% e 19,6%, respectivamente.
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G r áfi c o 6: T a x a M é di a A n u al d e C r e s ci m e n t o d a P o p ul a ç ã o ( % a. a.) d o s m u ni cí pi os d a R e g i ã o G e o g r áfi c a I m e di at a d e U ni ã o d a Vit óri a 2010/2020/2030/2040
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FONTE: IBGE, IPARDES. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
(1) Projeções do IPARDES.
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G r áfi c o 7: Bit ur u n a: dist ri b ui ç ã o d a p o p ul a ç ã o p o r f ai x a e t ári a - 2 0 2 0 / 2 0 4 0 ( % )
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FONTE: IBGE, IPARDES. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
(1) Projeções do IPARDES.
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Outra informação relevante para caracterizar a dinâmica populacional do muncípio
de Bituruna refere-se aos movimento pendulares de sua população).27 Em Bituruna, em 2010,
148 pessoas saiam diariamente (ida e volta) do município para trabalhar, indicando uma Taxa
de Repulsão sobre a população ocupada de 2,2% Para estudar, saiam 290 pessoas, com uma
Taxa de Respulsão sobre a população de estudantes equivalente a 6,3% (Tabela 6).
No município de Bituruna, a Taxa de Retenção para Trabalho, ou seja, o percentual
de pessoas que trabalham no município de residência sobre população ocupada é elevado
(97,8%).

27 “A expressão ‘movimento pendular’ é é habitualmente utilizada para designar os movimentos quotidianos das
populações entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo. Nesse conceito estão implícitos, na sua forma mais
simples, dois deslocamentos de uma pessoa entre dois pontos do espaço geográfico: um de ida para o local de trabalho ou
estudo e outro de retorno ao local de residência.” Conforme: OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. Movimento pendular da
população na Região Sul. Março, 2009. Disponível no sítio:
http://www.observatoriodasmetropoles.net/new/images/abook_file/pendular_sul.pdf.
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T a b e l a 6: M o vi m e n t o s p e n d ul ar e s d o m u ni cí pi o d e Bit ur u n a e m 2 0 1 0 .
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FONTE: IBGE, 2010. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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3.1.1. ANÁLISE DA PROSPERIDADE E DOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BITURUNA
Este tópico tem por objetivo analisar o indicador de Prosperidade e os Índices
de Desenvolvimento Humano Muncipal - IDHM e de Vulnerabilidade Social - IVS do
município de Bituruna, nas escala municipal.28
Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, “as UDHs foram
delineadas buscando gerar áreas mais homogêneas, do ponto de vista das condições
socioeconômicas, do que [os setores censitários] do IBGE. Ou seja, elas são construídas
com o objetivo de melhor captar a diversidade de situações relacionadas com o
desenvolvimento humano [ou com a vulnerabilidade social] que ocorre no interior dos
espaços intrametropolitanos, notadamente em seus grandes municípios, para
desvendar o que é escondido pelas médias municipais agregadas” do IDHM ou do IVS.
“Enquanto a lógica [os setores censitários] do IBGE atendem a quesitos técnicos
relacionados ao processo de coleta e amostragem, as UDHs estão voltadas para a
análise espacial das Regiões Metropolitanas (RM) por meio de recortes espaciais de
maior homogeneidade socioeconômica, com o objetivo de retratar as desigualdades
intrametropolitanas de forma mais contundente.29
Foi feita a opção de explicar a metodologia de cada um desses índices e
indicadores, haja vista a mudança recente realizada no cálculo IDHM e o fato do IVS e
do indicador de Prosperidade terem sido divulgados pelo IPEA somente em 2015.
I - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDHM)
O conceito de desenvolvimento esteve, por muito tempo, associado a
indicadores econômicos como o PIB per capita. No entanto, o conceito de
Desenvolvimento Humano parte do pressuposto de que para aferir o avanço qualidade
de vida de uma população é preciso ir além do viés econômico e considerar também

28 Informações e bases de dados sobre o IDHM e IVS encontram-se disponíveis nos sítios:
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/; e http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre.
29 Informação disponível no sítio: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/metodologia/construcao-dasunidades-de-desenvolvimento-humano/.
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as características sociais que influenciam a qualidade de vida e, portanto, também
condicionam o desenvolvimento econômico. Esse conceito é a base dos Índices de
Desenvolvimento Humano publicados anualmente pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD:30
O crescimento econômico de uma sociedade não se traduz automaticamente
em qualidade de vida e, muitas vezes, o que se observa é o reforço das desigualdades.
É preciso que este crescimento seja transformado em conquistas concretas para as
pessoas: crianças mais saudáveis, educação universal e de qualidade, amplia- ção da
participação política dos cidadãos, preservação ambiental, equilíbrio da renda e das
oportunidades entre toda a população, maior liberdade de expressão, entre outras.
Assim, ao colocar as pessoas no centro da análise do bem-estar, a abordagem de
desenvolvimento humano redefine a maneira com que pensamos sobre e lidamos com
o desenvolvimento – nacional e localmente.31
Em julho de 2013, o PNUD, em parceria com o Ipea e a Fundação João Pinheiro
(FJP), divulgou o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) e os Índices de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de todos os 5.565 municípios brasileiros.
Esse Índice foi elaborado com base nos dados dos Censos Demográficos de 1991, 2000
e 2010. Apesar dos princípios gerais da metodologia continuar a mesma das edições
anteriores, o IDHM 2013 apresentou novas variáveis na composição de seus subíndices
de Renda e Educação.
Os subíndices e indicadores (4) do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDHM) podem ser observados no Quadro 4.32

30 Conforme: http://www.pnud.org.br/IDH/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH.
31 PNUD, IPEA e FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Disponível no sítio:
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/publicacao_atlas_municipal.pdf.
32 Apesar do IDHM se restringir a 4 indicadores, a sua base de dados contempla 226 indicadores ou variáveis sobre
as condições socioeconômicas dos municípios brasileiros.
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Quadro 4: Subíndices e indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)
IDHM

Vida longa e saudável é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada por

Longevidade

método indireto, a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE (1991,
2000 e 2010). Esse indicador mostra o número médio de anos que uma pessoa
nascida em determinado município viveria a partir do nascimento, mantidos os
mesmos padrões de mortalidade.

IDHM

Acesso a conhecimento é medido por meio de dois indicadores. A escolaridade da

Educação

população adulta é medida pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de
idade com ensino fundamental completo - tem peso 1. O fluxo escolar da
população jovem é medido pela média aritmética do percentual de crianças de 5
a 6 anos frequentando a escola, do percentual de jovens de 11 a 13 anos
frequentando os anos finais do ensino fundamental, do percentual de jovens de
15 a 17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de jovens de 18
a 20 anos com ensino médio completo - tem peso 2. A medida acompanha a
população em idade escolar em quatro momentos importantes da sua formação.
Isso facilita aos gestores identificar se crianças e jovens estão nas séries adequadas
nas idades certas. A média geométrica desses dois componentes resulta no IDHM
Educação. Os dados são dos Censos Demográfico do IBGE (1991, 200 e 2010). Na
metodologia anterior, as variáveis desse subíndice eram as seguintes: Taxa de
Alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade e Taxa Bruta de Matrícula
da população de 7 a 22 anos nos níveis de ensino primário, médio e superior.

IDHM
Renda

Padrão de vida é medido pela Renda Municipal per capita, ou seja, a renda média
dos residentes de determinado município. É a soma da renda de todos os
residentes, dividida pelo número de pessoas que moram no município – inclusive
crianças e pessoas sem registro de renda. Os dados são dos Censos Demográficos
do IBGE (1991, 2000 e 2010). Na metodologia anterior, a variável desse subíndice
era a Renda Familiar per capita do município.

IDHM

Média Geométrica dos subíndices relativos às 3 dimensões do IDHM
(Longevidade, Educação e Renda).

FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior
o desenvolvimento humano do município.
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As Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal (Muito Baixo, Baixo, Médio,
Alto e Muito Alto) são discriminadas na forma do Diagrama 1.
Diagrama 1: Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal

FONTE: PNUD, IPEA E FJP, 2013

Municípios com Alto ou Muito Alto “desenvolvimento humano” significa a
presença de condições de “vida longa e saudável” (saúde, etc.), de nível educacional
(qualidade de recursos humanos) e “padrão de vida” (renda) relativamente elevado,
fatores que são considerados requisitos locacionais de investimentos, adequados ao
paradigma técnico-econômico, intensivo de conhecimentos, que caracteriza os
processos de produção de bens e serviços no Século XXI.
A Tabela 7 apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano e de suas
componentes ou subíndices para o município de Bituruna em 2000 e 2010.
Tabela 7: IDHM do município de Bituruna - 2000 e 2010
Ano

IDHM

IDHM-E

IDHM-L

IDHM-R

2000

0,533

0,342

0,739

0,599

2010

0,667

0,556

0,829

0,645

FONTE: ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. ELABORAÇÃO URBTEC TM, 2020.

Como pode ser observado, em 2000, o IDHM referente ao município de
Birutuna indicou uma situação de “baixo desenvolvimento”. Em 2010, o município
progrediu para a faixa de “médio desenvolvimento”, com avanços em todos os
subíndices, principalmente o relativo à Educação. Nessa subíndice, os avanços entre
2000 e 2010 foram expressivos em todos os seus indicadores (Tabela 8).
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Tabela 8: IDHM-E do município de Bituruna - 2000 e 2010
Ano

Percentual

Percentual da

Percentual da

Percentual

Percentual

IDHM-

da

população de

população de

da

da

E

população

5 a 6 anos de

11 a 13 anos

população

população

de 18 anos

idade

de idade

de 15 a 17

de 18 a 20

ou mais com

frequentando

frequentando

anos com

anos de

fundamental

a escola

os anos finais

fundamental

idade com

do

completo

o ensino

completo

fundamental

médio

ou que já

completo

concluiu o
fundamental
2000

23,46

49,57

61,57

37,02

16,72

0,342

2010

38,65

81,47

93,97

58,01

32,87

0,556

FONTE: ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No que se refere ao IDHM-E, os principais gargalos são os seguintes: o
“percentual da população de 18 anos ou mais sem fundamental completo” (61,35%);
e o “percentual da população de 18 a 20 anos de idade sem o ensino médio completo”
(67,13%).
Esse quadro é crítico na medida em que os requisitos de qualificação de
recursos humanos impostos pelo novo padrões tecnológicos dos processos de geração
de riquezas (bens e serviços) estão se tornando cada mais estritos.
II - ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Em 2015, o IPEA, divulgou o Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios
brasileiros em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade),
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos (Secima/GO), Fundação João Pinheiro, Fundação Centro Estadual de
Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores do Rio de Janeiro (Ceperj),
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Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e Fundação Amazônia
de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa).33 Segundo o IPEA,
O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), construído a partir de
indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil,
procura dar destaque a diferentes situações indicativas de exclusão
e vulnerabilidade social no território brasileiro, numa perspectiva
que vai além da identificação da pobreza entendida apenas como
insuficiência de recursos monetários. (...)
Complementar ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM), o IVS traz dezesseis indicadores estruturados em três
dimensões, a saber, infraestrutura urbana, capital humano e renda e
trabalho, permitindo um mapeamento singular da exclusão e da
vulnerabilidade social para os 5.565 municípios brasileiros (conforme
malha municipal do Censo demográfico 2010), (...).
As noções de “exclusão” e de “vulnerabilidade social” têm sido cada
vez mais utilizadas, no Brasil e no mundo, por pesquisadores,
gestores e operadores de políticas sociais, num esforço de ampliação
do entendimento das situações tradicionalmente definidas como de
pobreza,

buscando exprimir uma perspectiva

ampliada e

complementar àquela atrelada à questão da insuficiência de renda.
(...).34

O IVS possui três dimensões ou sub-índices: IVS Infraestrutura Urbana; IVS
Capital Humano; e IVS Renda e Trabalho. Segundo o IPEA (2015, p. 13), “essas
dimensões correspondem a conjuntos de ativos, recursos ou estruturas, cujo acesso,
ausência ou insuficiência indicam que o padrão de vida das famílias encontra-se baixo,
sugerindo, no limite, o não acesso e a não observância dos direitos sociais.”

33 O Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros (IPEA, 2015) encontra-se disponível no sítio:
http://ivs.ipea.gov.br/ivs/data/rawData/publicacao_atlas_ivs.pdf.
34 IPEA (2015, p. 12).
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a)

IVS Infraestrutura urbana
Este subíndice procura refletir as condições de acesso aos serviços de

saneamento básico (presença de redes de abastecimento de água, de serviços de
esgotamento sanitário e coleta de lixo) e de mobilidade urbana, cuja variável proxy
refere-se ao tempo de gasto no deslocamento entre a moradia e o local de trabalho
pela população ocupada de baixa renda. O Quadro 5 apresenta os indicadores e
respectivos pesos relativos que estruturam esse subíndice.
Quadro 5: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS Infraestrutura
Urbana
Indicador

Peso

Descrição

a) Percentual de pessoas em Razão entre o número de pessoas que vivem 0,300
domicílios com abastecimento de em domicílios cujo abaste- cimento de água não
água e esgotamento sanitário provém de rede geral e cujo esgotamento
inadequados

sanitário não é realizado por rede coletora de
esgoto ou fossa séptica, e a popula-ção total
residente

em

domicílios

particulares

permanentes, multiplicada por 100. São
considerados apenas os domicílios particulares
permanentes.
b) Percentual da população que Razão entre a população que vive em domicílios 0,300
vive em domicílios urbanos sem sem coleta de lixo e a população total residente
serviço de coleta de lixo

em

domicílios

particulares

permanentes,

multiplicada por 100. Estão incluídas as
situações em que a coleta de lixo é realizada
diretamente por empresa pública ou privada,
ou o lixo é depo- sitado em caçamba, tanque ou
depósito fora do domicílio, para posterior
coleta pela prestadora do serviço. São
considerados apenas os domicílios particulares
permanentes, localizados em área urbana.
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Indicador

Peso

Descrição

c) Percentual de pessoas que Razão entre o número de pessoas ocupadas, de 0,400
vivem em domicílios com renda 10 anos ou mais de idade, que vivem em
per capita inferior a meio salário domicílios com renda per capita inferior a meio
mínimo e que gastam mais de salário mínimo, de agosto de 2010, e que
uma hora até o trabalho no total
de

pesso-

as

gastam mais de uma hora em deslocamento até

ocupadas, o local de trabalho, e o total de pessoas

vulneráveis e que retornam ocupadas nessa faixa etária que vivem em
diariamente do trabalho.

domicílios com renda per capita inferior a meio
salário mínimo, de agosto de 2010, e que
retornam

diariamente

do

trabalho,

multiplicado por 100.
FONTE: IPEA, 2015. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

b)

IVS Capital Humano
Segundo o IPEA (2015, p. 14), este subíndice “referente a capital humano

envolve dois aspectos (ou ativos e estruturas) que determinam as perspectivas (atuais
e futuras) de inclusão social dos indivíduos: saúde e educação. Neste sentido, foram
selecionados para compô-lo indicadores que retratam não só a presença atual destes
ativos e recursos nas populações, mas também o potencial que suas gerações mais
novas apresentam de ampliá-lo. Adotou-se, para isso, indicadores de mortalidade
infantil; da presença, nos domicílios, de crianças e jovens que não frequentam a escola;
da presença, nos domicílios, de mães precoces, e de mães chefes de família, com baixa
escolaridade e filhos menores; da ocorrência de baixa escolaridade entre os adultos do
domicílio; e da presença de jovens que não trabalham e não estudam.”
Quadro 6 apresenta os indicadores e respectivos pesos relativos que
estruturam esse subíndice.
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Quadro 6: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS Capital Humano
Indicador

Descrição

Peso

a) Mortalidade até um Número de crianças que não deverão sobreviver ao
ano de idade

0,125

primeiro ano de vida, em cada mil crianças nascidas
vivas.

b) Percentual de crianças Razão entre o número de crianças de 0 a 5 anos de
de 0 a 5 anos que não

idade que não frequentam creche ou escola, e o total

frequentam a escola

de crianças nesta faixa etária (multiplicada por 100).

0,125

c) Percentual de pessoas Razão entre o número de pessoas de 6 a 14 anos que 0,125
de 6 a 14 anos que não não frequentam a escola, e o total de pessoas nesta
frequentam a escola
d)

Percentual

faixa etária (multiplicada por 100).
de Razão entre o número de mulheres de 10 a 17 anos de 0,125

mulheres de 10 a 17 anos

idade que tiveram filhos, e o total de mulheres nesta

de idade que tiveram faixa etária (multiplicada por 100).
filhos
e) Percentual de mães

Razão entre o número de mulheres que são

0,125

chefes de família, sem responsáveis pelo domicílio, que não têm o ensino
fundamental completo e

fundamental completo e têm pelo menos um filho de

com pelo menos um filho idade inferior a 15 anos morando no domicílio, e o
menor de 15 anos de número total de mulheres chefes de família
idade, no total de mães

(multiplicada por 100). São considerados apenas os

chefes de família

domicílios particulares permanentes.

f) Taxa de analfabetismo Razão entre a população de 15 anos ou mais de idade

0,125

da população de 15 anos que não sabe ler nem escrever um bilhete simples, e o
ou mais de idade

total de pessoas nesta faixa etária (multiplicada por
100).

g) Percentual de crianças Razão entre o número de crianças de até 14 anos que

0,125

que vivem em domicílios vivem em domicílios em que nenhum dos moradores
em que nenhum dos tem o ensino fundamental completo, e a população
moradores tem o ensino total nesta faixa etária residente em domicílios
fundamental completo

particulares permanentes (multiplicada por 100).
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Indicador

Descrição

Peso

h) Percentual de pessoas Razão entre as pessoas de 15 a 24 anos que não

0,125

de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e com renda per capita
estudam, não trabalham inferior a meio salário mínimo, de agosto de 2010, e a
e

possuem

domiciliar

per

renda população total nesta faixa etária (multiplicada por
capita 100).

São

considerados

apenas

os

domicílios

igual ou inferior a meio particulares permanentes.
salário mínimo (2010), na
população total dessa
faixa etária
FONTE: IPEA, 2015. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

c)

IVS Renda e Trabalho
Este subíndice refere-se à vulnerabilidade de renda e trabalho e contempla

não somente indicadores relativos à “insuficiência de renda presente (percentual de
domicílios com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo de
2010)”, mas também “outros fatores que, associados ao fluxo de renda, configuram
um estado de insegurança de renda: a desocupação de adultos; a ocupação informal
de adultos pouco escolarizados; a dependência com relação à renda de pessoas idosas;
assim como a presença de trabalho infantil.”35
O Quadro 7 apresenta os indicadores e respectivos pesos relativos que
estruturam esse subíndice.
Quadro 7: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS Renda e
Trabalho
Indicador

Descrição

Peso

a) Proporção de pessoas Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 0,200
com renda domiciliar

capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais (em reais de

per capita igual ou agosto de 2010), equivalente a meio salário mínimo

35

IPEA (2015, p.16)
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inferior a meio salário

nessa data. O universo de indivíduos é limitado àqueles

mínimo (2010)

que vivem em domicílios particulares permanentes.

b) Taxa de desocupação

Percentual da população economicamente ativa (PEA)

da população de 18

nessa faixa etária que estava desocupada, ou seja, que

anos ou mais de idade

não estava ocupada na semana anterior à data do censo,

0,200

mas havia procurado trabalho ao longo do mês anterior
à data dessa pesquisa.
c)

Percentual

de

Razão entre as pessoas de 18 anos ou mais sem 0,200

pessoas de 18 anos ou

fundamental completo, em ocupação informal, e a

mais sem fundamental

população total nesta faixa etária, multiplicada por 100.

completo

e

em Ocupação informal implica que trabalham, mas não são:

ocupação informal

empregados com carteira de trabalho assinada, militares
do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia
militar ou do corpo de bombeiros, empregados pelo
regime jurídico dos funcioná- rios públicos ou
empregadores e trabalhadores por conta própria com
contribuição a instituto de previdência oficial.

d)

Percentual

de

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios com 0,200

pessoas em domicílios

renda per capita inferior a meio salário mínimo, de

com renda per capita

agosto de 2010, e nos quais a renda de moradores com

inferior a meio salário

65 anos ou mais de idade (idosos) corresponde a mais da

mínimo (de 2010) e

metade do total da renda domiciliar, e a população total

dependentes de idosos

residente em domicílios particulares permanentes
(multiplicada por 100).

e) Taxa de atividade das Razão das pessoas de 10 a 14 anos de idade que eram
pessoas de 10 a 14 anos

economicamente ativas, ou seja, que estavam ocupadas

de idade

ou desocupadas na semana de referência do censo entre

0,200

o total de pessoas nesta faixa etária (multiplicada por
100). Considera-se desocupada a pessoa que, não
estando ocupada na semana de referência, havia
procurado trabalho no mês anterior a essa pesquisa.
FONTE: IPEA, 2015. Elaboração URBTECTM, 2020.
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O IVS varia entre 0 1: 0 corresponde à situação ideal, ou desejável, e 1 à pior
situação. Os valores de referência da melhor situação (valor igual a 0,000) e pior
situação (valor igual a 1,000) das variáveis que compõem os subíndices do IVS podem
ser observados no
Quadro 8.
Quadro 8: Valores de referência da melhor situação (valor igual a 0,000) e pior situação
(valor igual a 1,000) por indicador que compõem o IVS (Em %)
Valores de referência do indicador
Indicador

Melhor situação

Pior situação

(0,000)

(1,000)

0,0

40,2

0,0

50,5

0,0

17,8

Mortalidade até um ano de idade

0,0

52,5

Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não

0,0

98,5

0,0

15,2

0,0

7,6

0,0

35,5

Percentual

de

pessoas

em

domicílios

com

abastecimento de água e esgota- mento sanitário
inadequados
Percentual da população que vive em domicílios
urbanos sem o serviço de coleta de lixo
Percentual de pessoas em domicílios com renda per
capita inferior a meio salário mínimo (de 2010) e que
gastam mais de uma hora até o trabalho

frequentam a escola
Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que não
frequentam a escola
Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade
que tiveram filhos
Percentual de mães chefes de família, sem
fundamental completo e com pelo menos um filho
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Valores de referência do indicador
Indicador

Melhor situação

Pior situação

(0,000)

(1,000)

0,0

42,1

0,0

87,3

0,0

34,3

0,0

100,0

0,0

18,0

0,0

89,9

0,0

10,5

0,0

30,1

menor de 15 anos de idade, no total de mães chefes
de família
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade
Percentual de crianças que vivem em domicílios em
que nenhum dos mora- dores tem o ensino
fundamental completo.
Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não
estudam,

não

trabalham

e

possuem

renda

domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário
mínimo (de 2010), na população total dessa faixa
etária.
Proporção de pessoas com renda domiciliar per
capita igual ou inferior a meio salário mínimo (de
2010)
Taxa de desocupação da população de 18 anos ou
mais de idade
Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem
fundamental completo e em ocupação informal
Percentual de pessoas em domicílios com renda per
capita inferior a meio salário mínimo (de 2010) e
dependentes de idosos
Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de
idade
FONTE: IPEA, 2015. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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Segundo o IPEA (2015, p. 18 e 19), “o IVS é o resultado da média aritmética
dos subíndices IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e IVS Renda e Trabalho,
cada um deles entra no cálculo do IVS final com o mesmo peso” e as faixas de
vulnerabildiade social são definidas da seguinte forma: “para os municípios que
apresentam IVS entre 0 e 0,200, considera-se que possuem muito baixa
vulnerabilidade social. Valores entre 0,201 e 0,300 indicam baixa vulnerabilidade
social. Aqueles que apresentam IVS entre 0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade
social, ao passo que, entre 0,401 e 0,500 são considerados de alta vulnerabilidade
social. Qualquer valor entre 0,501 e 1 indica que o município possui muito alta
vulnerabilidade social” (Diagrama 2).
Diagrama 2: Faixas de Vulnerabilidade Social

FONTE: IPEA, 2015.

Como no caso de "Alto” ou “Muito Alto” desenvolvimento humano,
municípios com “muito baixa” ou “baixa” vulnerabilidade social tendem a apresentar
boas condições de “infraestrutura urbana”, “capital humano” de maior qualidade e
“padrão de vida” (renda e trabalho) relativamente elevado, fatores que são
considerados requisitos locacionais de investimentos, adequados ao paradigma
técnico-econômico, intensivo de conhecimentos, que caracteriza os processos de
produção de bens e serviços no Século XXI.
A Tabela 9 apresenta os Índices de Vulnerabilidade Social e de suas
componentes para o município de Bituruna em 2000 e 2010.
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Tabela 9: IVS do município de Bituruna - 2000 e 2010
Ano

IVS Renda e trabalho

IVS Capital Humano

IVS Infraestrutura Urbana

IVS

2000

0,436

0,597

0,138

0,390

2010

0,339

0,408

0,065

0,271

FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Como pode ser observado, em 2000, IVS referente ao município de Bituruna
indicou uma situação de vulnerabilidade social “média”. Em 2010, de “baixa”, com
avanços em todos os subíndices, principalmente o relativo ao Capital Humano. Nesse
subíndice, os avanços entre 2000 e 2010 foram expressivos em todos as suas
componentes (Tabela 10).
Tabela 10: IVS Renda e Trabalho no município de Bituruna - 2000 e 2010
Indicador

2000

2010

a) Mortalidade até um ano de idade

28,60

13,10

b) Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a escola

91,17

71,37

c) Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam a escola

10,7

1,8

d) Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos

5,64

3,86

e) Percentual de mães chefes de família, sem fundamental completo e com

13,33

23,14

f) Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade

11,22

8,07

g) Percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos

65,28

39,87

16,3

12,4

pelo menos um filho menor de 15 anos de idade, no total de mães chefes de
família

moradores tem o ensino fundamental completo
h) Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham
e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo
(2010), na população total dessa faixa etária
FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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No que se refere ao IVS Capital Humano do município de Bituruna, os
principais gargalos são o elevado “percentual de crianças de 0 a 5 anos que não
frequentam a escola” (71,4%);

o “percentual de mães chefes de família, sem

fundamental completo e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade, no total
de mães chefes de família” (23,1%); e o “percentual de crianças que vivem em
domicílios em que nenhum dos moradores tem o ensino fundamental
completo”(39,9%).
3.2.

DINÂMICA ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA: ANÁLISE COM
BASE NA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
O IBGE, por questões metodológicas, quando estima o PIB dos municípios,

discrimina as estruturas setoriais de suas economias de forma agregada, com base em
estimativas do Valor Adicionado Bruto da “Agropecuária”, da “Indústria”, dos “Serviços
(exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social)” e da
“Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social”.
A esse nível de agregação, embora seja possível analisar a escala, a dinâmica
e ganhos de participação do PIB e de centralidade dos municípios, não se consegue
avaliar, de forma mais detalhada, a estrutura de suas atividades econômicas e
tendências de sua transformação.
Nesse contexto e com o objetivo de entender a tessitura da estrutura
econômica na escala municipal, a alternativa metodológica de uso corrente é o recurso
às informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 36 A partir de 2006, a

36

São relacionadas pela RAIS, os seguintes vínculos de emprego, observados em 31 de dezembro do anos de
referência: empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica, sob o regime da CLT, por prazo
indeterminado ou determinado, inclusive a título de experiência; servidores da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual ou municipal, bem como das fundações supervisionadas; trabalhadores avulsos (aqueles
que prestam serviços de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a
intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
ou do sindicato da categoria); empregados de cartórios extrajudiciais; trabalhadores temporários, regidos pela Lei
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974; trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei
nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998; diretores sem vínculo empregatício, para os quais o estabelecimento/entidade
tenha optado pelo recolhimento do FGTS (Circular CEF nº 46, de 29 de março de 1995); servidores públicos não-
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RAIS vem sistematizando as suas informações segundo a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE 2.0 e não mais pela CNAE 1.0.
As informações da RAIS se restringem aos vínculos formais de emprego e,
portanto, não cobrem as ocupações informais. Consideram-se como informais, os
assalariados sem carteira assinada, os trabalhadores por conta própria e
empregadores sem contribuição previdenciária e os trabalhadores familiares não
remunerados.37 Embora não existam estatísticas oficiais recentes sobre o tema, há
fortes indicativos de que a informalidade das relações de trabalho é expressiva nos
municípios paranaenses.
Apesar de não captar as ocupações informais, as informações da RAIS são
relevantes para a análise da economia de qualquer município, região ou estado
brasileiro, pois, desta forma, revela, em geral, as atividades econômicas e
estabelecimentos38 de maior vigor, produtividade ou competividade local / regional,
dado que, no Brasil, o custo ou encargos da formalização das relações de trabalho são
expressivamente elevados.
Neste contexto, a análise da dinâmica do emprego e da estrutura econômica
do município de Bituruna, com base a RAIS, será feita, em geral, na escala de Seções
(21 seções), Divisões (87) e de Grupos (285) da CNAE 2.0.39 A esse nível de detalhe,

efetivos (demissíveis ad nutum ou admitidos por meio de legislação especial, não-regidos pela CLT); trabalhadores
regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973); aprendiz (maior de 14 anos e
menor de 24 anos), contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de
dezembro de 2005; trabalhadores com Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pela Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999; trabalhadores com
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual; trabalhadores com Contrato de Trabalho por
Prazo Determinado, regido por Lei Municipal; servidores e trabalhadores licenciados; servidores públicos cedidos e
requisitados;
e
dirigentes
sindicais.
Informação
disponível
no
sítio:
http://www.rais.gov.br/sitio/quem_deve_ser_relacionado.jsf.
37 Conforme relatório “Informalidade e Posição na Ocupação” do “Painel de Monitoramento do Mercado de
Trabalho” / Observatório Nacional do Mercado de Trabalho / Ministério do Trabalho. Disponível no sítio:
http://mercadodetrabalho.mte.gov.br/pentaho/api/repos/:public:SPPE:INDEX.xaction/generatedContent.
38 As informações da RAIS podem ser sistematizadas por vínculos de empregos, estabelecimentos e atividades
econômicas.
39 Sobre a CNAE 2.0, ver: https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/atividades-economicas/classificacaonacional-de-atividades-economicas.
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esta análise explicita aspectos relevantes para a formulação de diretrizes do Plano
Diretor Municipal.
O número de vínculos empregatícios (empregos formais) em Bituruna e, para
efeito de comparação, no estado do Paraná nos anos 2006, 2010 e 2017 40 pode ser
observado na Tabela 11.
Tabela 11: Número empregos formais no município de Bituruna e no estado do Paraná 2006, 2010 e 2017
Ano

Bituruna

Índice 2006 =100

Paraná

Índice 2006 =100

2006

2.341

100,0

2.251.290

100,0

2010

2.853

121,9

2.783.715

123,6

2017

3.210

137,1

3.028.192

134,5

FONTE: RAIS. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O Gráfico 8 apresenta a evolução do Índice de Emprego Formal no município
de Bituruna e no estado do Paraná, nos anos 2006, 2010 e 2017. Como pode ser
observado, entre o 2006 e 2017, o crescimento do emprego formal no município foi
semelhante ao do estado.

40 Estes anos foram escolhidos para a análise em decorrência das seguintes razões: 2006, ano em que a RAIS
passa a ser sistematizada pela CNAE 2.0; 2010, ano após a crise internacional de 2008, mas no qual a economia
brasileira e paranaense alcançou um bom desempenho; e 2017, ano mais recente e já em um contexto de uma
grave crise da economia brasileira.
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Gráfico 8: Índice de Emprego Formal no município de Bituruna e no estado do Paraná 2006/2010/2017
Índice de Emprego Formal no município de Bituruna e no estado do Paraná 2006/2010/2017
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FONTE: RAIS. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A Tabela 12 apresenta o número de empregos formais no município de
Bituruna, em 2017, segundo as principais seções, divisões e grupos de atividades
econômicas dos estabelecimentos empregadores.
Nesse ano, em Bituruna, somente o grupo “Fabricação de produtos de
madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis” respondeu por 1.325 empregos,
equivalente a 41,3% do total (3.210). Se ao emprego formal desse grupo, for
acrescentado o emprego do grupo “Produção florestal - florestas plantadas”, esse
percentual alcança 49% do total. No que se refere ao Plano Diretor, pode-se afirmar
que os estabelecimentos do primeiro grupo são focos relevantes de mobilidade da
cidade.
Merece também ser destacado o número de empregos formais dos grupos
“Administração do estado e da política econômica e social” e “Atividades de atenção à
saúde humana” com 391 e 177 empregos ou 12,2% ou 5,5% do total, respectivamente.
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Tabela 12: Número de empregos formais nas principais seções, divisões e grupos de
atividades econômicas dos estabelecimentos no município de Bituruna - 2017
Seção

A: Agricultura,
pecuária, produção
florestal, pesca e
aquicultura

Divisão

01:Agricultura,
pecuária e serviços
relacionados

Grupo

016:Atividades de apoio à
agricultura e à pecuária

Número de
Empregos

45

A: Agricultura,
pecuária, produção
florestal, pesca e

02:Produção florestal

021:Produção florestal florestas plantadas

249

aquicultura
C: Indústrias de

10:Fabricação de

101:Abate e fabricação

transformação

produtos alimentícios

de produtos de carne

C: Indústrias de

10:Fabricação de

109:Fabricação de outros

transformação

produtos alimentícios

produtos alimentícios

C: Indústrias de

11:Fabricação de

112:Fabricação de

transformação

bebidas

bebidas não alcoólicas

C: Indústrias de
transformação

14:Confecção de
artigos do vestuário e
acessórios

141:Confecção de artigos
do vestuário e acessórios

C: Indústrias de

16:Fabricação de

161:Desdobramento de

transformação

produtos de madeira

madeira

30

46

44

43

51

162:Fabricação de
C: Indústrias de

16:Fabricação de

produtos de madeira,

transformação

produtos de madeira

cortiça e material

1.325

trançado, exceto móveis
E: Água, esgoto,

38:Coleta,

atividades de gestão

tratamento e

381:Coleta de resíduos

16
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Seção

Divisão

de resíduos e

disposição de

descontaminação

resíduos

Grupo

Número de
Empregos

422:Obras de
infraestrutura para
F: Construção

42:Obras de

energia elétrica,

infraestrutura

telecomunicações, água,

29

esgoto e transporte por
dutos
G: Comércio,

45:Comércio e

reparação de veículos

reparação de veículos

automotores e

automotores e

motocicletas

motocicletas

G: Comércio,

45:Comércio e

reparação de veículos

reparação de veículos

automotores e

automotores e

motocicletas

motocicletas

452:Manutenção e
reparação de veículos

25

automotores

453:Comércio de peças e
acessórios para veículos

16

automotores

G: Comércio,
reparação de veículos
automotores e

47:Comércio varejista

471:Comércio varejista
não-especializado

68

motocicletas
G: Comércio,
reparação de veículos
automotores e

472:Comércio varejista
47:Comércio varejista

G: Comércio,
automotores e
motocicletas

29

bebidas e fumo

motocicletas

reparação de veículos

de produtos alimentícios,

473:Comércio varejista
47:Comércio varejista

de combustíveis para

18

veículos automotores
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Seção

Divisão

G: Comércio,
reparação de veículos
automotores e

47:Comércio varejista

Empregos

de material de

42

construção

G: Comércio,
automotores e

Número de

474:Comércio varejista

motocicletas

reparação de veículos

Grupo

475:Comércio varejista
47:Comércio varejista

motocicletas

de equipamentos de
informática e

36

comunicação
477:Comércio varejista

G: Comércio,
reparação de veículos
automotores e

de produtos
47:Comércio varejista

motocicletas

farmacêuticos,
perfumaria e cosméticos

19

e artigos médicos,
ópticos e ortopédicos
478:Comércio varejista

G: Comércio,
reparação de veículos
automotores e

de produtos novos não
47:Comércio varejista

armazenagem e
correio
H: Transporte,
armazenagem e
correio
H: Transporte,
armazenagem e
correio

48

anteriormente e de

motocicletas

H: Transporte,

especificados
produtos usados

49:Transporte
Terrestre

491:Transporte
ferroviário e

0

metroferroviário

49:Transporte

492:Transporte

Terrestre

rodoviário de passageiros

49:Transporte

493:Transporte

Terrestre

rodoviário de carga

55

39
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Seção

I: Alojamento e
alimentação

Divisão

56:Alimentação

64:Atividades de

seguros e serviços

Serviços Financeiros

relacionados

científicas e técnicas

N: Atividades
administrativas e
serviços
complementares

outros serviços de

monetária - depósitos à

69:Atividades

692:Atividades de

Jurídicas, de

contabilidade,

Contabilidade e de

consultoria e auditoria

Auditoria

contábil e tributária

81:Serviços para
Edifícios e Atividades
Paisagísticas

811:Serviços combinados
para apoio a edifícios

841:Administração do

pública, defesa e

Pública, Defesa e

estado e da política

seguridade social

Seguridade Social

econômica e social

86:Atividades de
Atenção À Saúde
Humana

25

vista

84:Administração

serviços sociais

32

642:Intermediação

O: Administração

Q: Saúde humana e

Empregos

alimentação e bebidas

financeiras, de

profissionais,

Número de

561:Restaurantes e

K: Atividades

M: Atividades

Grupo

28

34

391

869:Atividades de
atenção à saúde humana
não especificadas

177

anteriormente

TOTAL

3.210
FONTE: RAIS. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O fato do emprego formal nos grupos “Atividades de apoio à agricultura e à
pecuária” e “Produção florestal - florestas plantadas” ser relevante no município
merece destaque. O aumento do emprego formal na atividade agropecuária brasileira
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vem sendo explicada, dentre outros fatores, pela crescente modernização tecnológica
e de gestão dessa atividade. Segundo Garcia (2014).
O mercado de trabalho rural no Brasil tem sofrido profundas alterações a
partir da segunda metade dos anos 1990, que de certa forma correspondem às
mudanças iniciadas nas décadas de 1970 e 1980 (....). As transformações estão
fortemente associadas à modernização tecnológica da agropecuária brasileira, que vai
além da mecanização stricto sensu e que se espraiou por todo o processo produtivo,
resultando em crescente empresarialização e profissionalização do setor. (...) Sistemas
produtivos tradicionais - mesmo já modernizados - foram aos poucos sendo
substituídos por novas práticas, novas formas organizacionais, tanto nas regiões
tradicionais, quanto nas áreas de fronteira. (...).41
No que se refere à importância da produção agrícola no município de
Bituruna, é importante destacar a área plantada e a produção de soja, milho e feijão.
Tabela 13: Área plantada e produção dos principais cultivos agrícolas no município de
Bituruna na safra 2017/18
Cultura

Área (ha)

Produção (t)

Trigo

250

325

Aveia Preta

150

120

Amendoim (1ª safra)

3

3

Arroz de Sequeiro

65

130

Café

164

-

Feijão (1ª safra)

1.200

1.560

Milho (1ª safra)

2.000

16.000

41 GARCIA, Júnior Ruiz. Trabalho rural: tendências em face das transformações em curso. (In) BUAINAIN, Antônio
M.; ALVES, Eliseu Alves; SILVEIRA, José Maria; NAVARRO, Zander (Eds). O mundo rural no Brasil do século 21: a
formação de um novo padrão agrário e agrícola. Brasília, DF: Embrapa, 2014, p. 561 a 582.
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Soja (1ª safra)

2.700

7.560

Alho

2

6

Cebola

3

42

Tomate (1ª safra)

1

45

Cana-de-açúcar

164

5.740

Fumo

300

630

Mandioca Indústria/Consumo Animal

550

9.460

Mandioca Consumo Humano

40

640

Total

7.592

42.261

FONTE: DERAL. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Na atividade agropecuária no município de Bituruna, merece também
destaque a erva-mate, o principal produto florestal não madeirável no estado do
Paraná. A produção de erva-mate no estado do Paraná é relevante em um número
significativo de municípios, com concentração nas mesorregiões centro oriental,
sudeste, centro-sul e sudoeste.

42

Em 2018, os municípios da Região Geográfica

Imediata de União da Vitória responderam por 66,3% do valor da produção estadual
(Tabela 14). O município de Bituruna foi responsável por 7,2% desse total.
Tabela 14: Valor da produção de erva-mate nos municípios da Região Geográfica Imediata
de União da Vitória e no estado do Paraná
Município / Região / Estado

Valor (Mil Reais)

%

São Mateus do Sul (PR)

105.000

24,6

Cruz Machado (PR)

56.856

13,3

42 Conforme: Hauresko, Cecília; THÉRY, Hervé. Espacialização e dinâmicas contemporâneas da agropecuária
paranaense. Revista Franco-Brasileira de Geografia, n. 33, 2017. Disponível no sítio:
https://journals.openedition.org/confins/12690?lang=pt.
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General Carneiro (PR)

31.518

7,4

Bituruna (PR)

30.900

7,2

Paula Freitas (PR)

22.495

5,3

Paulo Frontin (PR)

15.000

3,5

União da Vitória (PR)

13.905

3,3

Porto Vitória (PR)

7.931

1,9

283.605

66,3

427.676

100,0

Região Geográfica Imediata de União da
Vitória
Estado do Paraná

FONTE: IBGE, SIDRA. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A produção de leite no município de Bituruna tem importância regional, mas
é pouco expressiva no total do estado do Paraná (Tabela 15).
Tabela 15: Valor da produção de leite nos municípios da Região Geográfica Imediata de
União da Vitória e no estado do Paraná
Município / Região / Estado

Quantidade (Mil

%

Litros)
Cruz Machado (PR)

13.500

0,3

Porto Vitória (PR)

13.000

0,3

Bituruna (PR)

12.100

0,3

União da Vitória (PR)

9.000

0,2

Paula Freitas (PR)

6.600

0,2

Paulo Frontin (PR)

6.500

0,1

São Mateus do Sul (PR)

6.000

0,1
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Antônio Olinto (PR)
General Carneiro (PR)
Região Geográfica Imediata de União da Vitória
Estado do Paraná

1.680

0,0

720

0,0

69.100

1,6

4.375.425

100,0

FONTE: IBGE, SIDRA. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No setor serviços, um dos diferenciais do município de Bituruna é o turismo,
principalmente quando associado às vinícolas locais. "A cidade conquistou o patamar
de maior produtora de vinhos do Paraná e busca agora o reconhecimento de Indicação
Geográfica IG), da uva casca dura. (...) O que começou com apenas alguns parreirais no
passado, atualmente são colhidas toneladas da fruta anualmente, que é transformada
nas mais diversas variedades, desde os Bordôs, que resultam nos vinhos tintos de
mesa, às Niágara "que resultam nos vinhos tintos de mesa, às Niágara e Casca dura
para os vinhos brancos, além de uvas finas, como Merlot "e Cabernet Sauvignon.
Bituruna está num alto relevo, entre as cidades mais altas do Paraná, com clima
subtropical, onde solo propício fizeram com que a atividade prosperasse e criasse
raízes nas novas gerações de viticultores e vinicultores. Outro ponto forte de visitação
está sendo os passeios denominados como Caminhada na Natureza pela chamada Rota
do Vinho”. 43
3.3.

TURISMO
O Ministério do Turismo (MTur), por meio do Programa de Regionalização do

Turismo, desenvolveu o Mapa do Turismo Brasileiro com o objetivo de orientar a
atuação do Ministério nas políticas públicas (MTur, 2020). O Mapa é atualizado

43 Conforme: "Conheça a Rota do Vinho de Bituruna", Jornal Extra, Guarapuava, 08/12/2019. Disponível no sítio:
a https://www.extraguarapuava.com.br/noticia/conheca-a-rota-do-vinho-de-bituruna.
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bienalmente e sua última versão foi realizada em 2019, o qual conta contempla 2.694
municípios e 333 regiões turísticas (MTur, 2020).
Os municípios são categorizados conforme os critérios estabelecidos na
Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015. A categorização pode servir para:
a) Otimizar a distribuição de recursos públicos;
b) Orientar a elaboração de políticas específicas para cada categoria
de municípios;
c) Aperfeiçoar a gestão pública, na medida em que fornece aos
gestores do Ministério e dos Estados mais um instrumento para
subsidiar a tomada de decisão;
d) Auxiliar na atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, que é feita
periodicamente;
e) Auxiliar na reflexão sobre o papel de cada município no processo
de desenvolvimento turístico regional (MTur, 2019).

Deste modo, os 2.694 municípios do Mapa de 2019 foram categorizados em
cinco classificações distintas (A, B, C, D e E). A categoria “A” representa as capitais e
municípios com maior fluxo de turismo e o maior número de estabelecimentos,
empregos e arrecadação de impostos federais no setor de hospedagem, enquanto
que, a categoria E representa os municípios que zeraram todas as variáveis
consideradas. Os resultados da categorização dos 2.694 municípios brasileiros no
Mapa Turístico de 2019 estão apresentados na Tabela 16.
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Tabela 16: Caraterização das categorias a partir das variáveis do Mapa Turístico Brasileiro
de 2019

FONTE: MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O Município de Bituruna pertence à Região Turística “Terra dos Pinheirais” e
está enquadrado na categoria “D” que representa cerca de 1.522 municípios (56,5%
do total, aproximadamente). O município obteve valor “zero” em três das cinco
categorias avaliadas, são elas: quantidade de visitantes nacionais e internacionais e
arrecadação nos estabelecimentos de hospedagem (MTur, 2019). Segundo o Mtur
(2019), o município registrou 9 empregos formais e 4 estabelecimentos de
hospedagem.
No Estado do Paraná, a Política do Turismo do Paraná foi estabelecida pela Lei
Ordinária nº 15.973, de 11 de novembro de 2008. A Política de Turismo do Paraná
constitui um conjunto de estratégias e prioridades que visam o desenvolvimento
sustentável do turismo no estado, de modo a integrar “a política econômica, de forma
planejada e organizada, consolidando-o como destino turístico e proporcionando a
inclusão social de sua população” (ART. 1º DA REFERIDA LEI). A referida Lei trouxe o
conceito de “Região Turística” como sendo:
[...] o território caracterizado por um conjunto de municípios
turísticos ou de interesse turístico, que possuem afinidades e
complementaridades culturais ou naturais, que possibilitam o
planejamento e a organização integrados, como também a oferta de
produtos turísticos mais competitivos nos diferentes mercados,
agregando força principalmente na gestão e promoção.
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De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
(2020), o Paraná possui 14 Regiões Turísticas, são elas: Campos Gerais; Cataratas do
Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu; Corredores das Águas; Ecoaventuras, Histórias e
Sabores; Entre Matas, Morros e Rios; Lagos e Colinas; Litoral do Paraná; Norte do
Paraná; Norte Pioneiro; Riquezas do Oeste; Rotas do Pinhão; Terra dos Pinheirais; Vale
do Ivaí; Vales do Iguaçu.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (2020), a
Região Turística “Terra dos Pinheirais”, a qual pertence Bituruna, é privilegiada por
conter florestas de araucária, clima temperado, rios caudalosos e cultura rica e
diversificada. Além da beleza natural, existe a influência das culturas ucraniana,
polonesa, italiana e alemã. Os municípios que pertencem à essa região são: Bituruna,
Fernandes Pinheiro, Guarapuava, Irati, Mallet, Paula Freitas, Prudentópolis, Rio Azul,
Teixeira Soares e União da Vitória. Segundo a Secretaria, Bituruna se sobrai no
desenvolvimento da agroindústria focada no vinho e seus derivados.
No caso específico de Bituruna, o município possui a Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo, dentre as suas competências, pode-se citar:
[...] Apoiar programas de desenvolvimento turístico, que promova o
crescimento do município. Estimular o desenvolvimento turístico.
Auxiliar na Organização de eventos turísticos, como torneiros, festas,
capacitações, encontros, etc. Promover a divulgação do potencial
turístico do município e integrado a região. Elaborar estudos para
aproveitamento turístico das áreas disponíveis. Elaborar e divulgar o
calendário de eventos do município. Executar outros serviços que lhe
sejam atinentes (ART. 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.954/2017).

Além da Secretaria, a cidade possui o Conselho Municipal de Turismo –
COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo.
O COMTUR foi criado pela Lei Municipal nº 1.068/2005 e, conforme o seu art.
1º, o Conselho tem com o objetivo de “orientar, promover e fomentar o
aprimoramento das diretrizes do desenvolvimento do Turismo no Município”. Dentre
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as atribuições do COMTUR, está a elaboração do Plano Municipal de Turismo e o
gerenciamento do Fundo Municipal de Turismo, conforme disposto no art. 5º da
referida Lei.
O Fundo Municipal de Turismo foi criado pela Lei Municipal nº 2.100/2019
com a finalidade de “implementar ações destinadas ao fortalecimento e ampliação do
turismo em nosso município, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e
sustentável e a elevação da qualidade de vida da população local” (ART. 1º DA
REFERIDA LEI). De acordo com a Lei, o Fundo deve ser administrado pela Secretaria
responsável pelo turismo, enquanto que, o estabelecimento de diretrizes, prioridades
e programas de alocação dos recursos do Fundo é de responsabilidade do COMTUR.
Com relação ao calendário municipal, estão programados quinze eventos para
serem realizados anualmente, listados no Quadro 9. Pode-se perceber que, muitos
eventos estão relacionados à uva e ao vinho, além de outras produções agrícolas como
o pinhão e a erva mate. No entanto, os meses de março e agosto não apresentaram
eventos programados.
Quadro 9: Calendário de Eventos de Bituruna
MÊS

EVENTOS PROGRAMADOS

Janeiro
Fevereiro

Início da colheita da uva / Olimbairros (em anos pares)
Festa da Uva / Rodeio Crioulo / Desafio Rota do Vinho
(Corrida)
Sem eventos previstos
Início da colheita do pinhão
Jantar de Lançamento da Festa do Vinho (em anos [impares)
Torneio Interestadual de Bolão
Festa do Vinho (em anos ímpares)
Sem eventos previstos
Festa da Erva Mate (em anos pares)
Jantar Solidário Outubro Rosa
Marathon (ciclismo) / Caminhada da Natureza
Magia de Natal

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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Segundo informações da PMB (2020), para desenvolver a economia
biturunense nas décadas de 60 e 70 foi investido na vitinicultura. Relacionada à essa
cultura, o município possui o ponto turístico chamado de “Garrafão”, conforme
ilustrado na Figura 2, bem como, possui algumas vinícolas na área rural como, por
exemplo, a Vinícola Di Sandi, Vinícola Sanber, Vinícola Bertoletti e a Vinícola Dell Mont,
conforme Mapa 5. Em 18/06/2020 o Estado do Paraná concedeu o título de capital
paranaense do vinho para o município através da Lei Estadual nº 20.241/2020.
Figura 2: Garrafão – Ponto turístico de Bituruna

FONTE: URBTECTM, 2020

Além do vinho, Bituruna se destaca no turismo religioso, o município possui
diversos monumentos. A Estátua de Santa Bárbara, padroeira da cidade, é a maior
estátua da santa no mundo, com 34 metros de altura, apresentada na Figura 3, estando
localizada no ponto mais alto da cidade no Bairro Jardim Andreia (PMB, 2020). Outros
monumentos são: a Estátua de Santo Antônio, localizado no distrito de Santo Antônio
do Iratim; o Portal de São Francisco, localizado em uma das entradas da cidade, no
Bairro São Francisco; o Monumento da Bíblia, localizado na Praça Remoaldo Benazzi
(no Centro), possui 6 m de altura.
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Figura 3: Estátua de Santa Bárbara

FONTE: URBTECTM, 2020

Outro fator que tem atraído muitos turistas para o município é o esporte.
Segundo a PMB (2020) os eventos esportivos anuais atraem atletas profissionais e
amadores, o que movimenta o mercado hoteleiro e de restaurantes na cidade.
Exemplo desses eventos é a Corrida Rústica Desafio Rota do Vinho que chegou a atrair
participantes de mais de 50 cidades em uma das suas edições.
De acordo com PMB (2020), Bituruna possui famílias com diversas
descendências diferentes, como, por exemplo, italianos, alemães, ucranianos,
libaneses, indígenas, poloneses, entre outros. Para homenagear os colonizadores de
Bituruna, foi criada a Praça dos Colonizadores, localizada no Centro.
Ainda de acordo com a Prefeitura Municipal, o município possui dois parques:
área de lazer Linha Bet e área de lazer Volta Grande, ambos estão localizados na área
rural e ficam abertos o ano todo.
Com relação às atrações turísticas, pode-se citar a Feira da Lua, a Festa do
Vinho e a Pesca Esportiva. A Feira da Lua é realizada na Praça do Fogo, no Bairro Centro,
sendo realizada semanalmente. A Festa do Vinho é um evento tradicional na região e
atrai centenas de pessoas. O evento ocorre a cada dois anos no Parque Municipal de
Eventos, no Bairro Vila Mariana (PMB, 2020). Segundo PMB (2020), a cidade de

P á g i n a | 83

PRODUTO 03 – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 01

Bituruna é banhada pelo Alagado Foz de Areia, o qual permite a pesca esportiva do
dourado. No segundo semestre de cada ao, é realizado um campeonato de pesca que
atrai praticantes de região e de outros estados.
No Projeto Bituruna 2020, um dos 20 eixos de ação foi o “Investimento e
Desenvolvimento do Turismo”, o qual visou a criação de novos eventos de abrangência
regional e estadual, além da ampliação dos existentes, são eles: Festa do Vinho, Festa
da Uva, Corrida Rústica, Torneio de Pesca ao Dourado, Caminhada na Natureza,
Desafio Cross Country da Erva-Mate(PMB, 2020).
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Mapa 5: Equipamentos de Enoturismo
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Mapa 6: Equipamentos de Turismo - Sede
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4. ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS AO USO E OCUPAÇÃO
ANTRÓPICOS
4.1.

CLIMA
Neste item, foram utilizados dados de diferentes estações meteorológicas e

pluviométricas com o objetivo de caracterizar e analisar o clima do município de
Bituruna. As estações utilizadas e as variáveis climáticas estão apresentadas na Quadro
10.
Quadro 10: Dados das estações utilizadas para caracterizar o clima de Bituruna
Nome da estação

Localização

Operador

Estação
Meteorológica
“02651043”

LAT: 26.29 S
LONG: 51.59 W
Município:
Palmas/PR
LAT: 26° 11' 26''
LON: 51° 17' 52''
Município:
Bituruna/PR

Instituto Agronômico
do Paraná (IAPAR)

Estação “02651013”
- Colônia Augusto
Loureiro

Instituo das Águas do
Paraná (ÁGUAS
PARANÁ) – atual
Instituto Água e Terra
(IAT)

Variável climática
analisada
- Temperatura do
ar
- Umidade
relativa
- Precipitação

FONTE: URBTECTM, 2020

Considerando a classificação climática de Köppen, o município de Bituruna é
predominado pelo clima “Cfb” – Clima Temperado Úmido – Mesotérmico (ITCG, 2008),
como mostra a Figura 4. O clima Cfb é caracterizado por temperaturas médias do mês
mais quente abaixo de 22°C e possui pelo menos quatro meses com temperaturas
médias acima de 10°C, além disso, as chuvas são abundantes e bem distribuídas ao
longo do ano, sendo o verão fresco e úmido (ITCG, 2008).
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Figura 4: Clima do estado do Paraná, conforme classificação de Köppen

FONTE: ITCG, 2008.

4.1.1. PRECIPITAÇÃO
O processo de precipitação pode ser entendido como sendo:
A ação dos raios solares e do vento sobre as águas da superfície
terrestre provoca o fenômeno da evaporação, que é a passagem da
água do estado líquido para o estado de vapor. Devido à evaporação,
uma quantidade enorme de gotículas de água fica em suspensão na
atmosfera. Gotículas de água se concentram, formando nuvens. Ao
se resfriar, a água das nuvens se precipita em forma de chuva. Por
este motivo, a chuva é um tipo de precipitação pluvial. A quantidade
de chuva que cai num determinado lugar e num determinado tempo
é medida pelo pluviômetro e registrada pelo pluviógrafo. Considerase precipitação todas as formas de água, líquida ou sólida, que caem
das nuvens alcançando o solo: garoa, garoa gelada, chuva fria,
granizo, cristais de gelo, bolas de gelo, chuva, neve, bolas de neve e
partículas de neve. Seu volume é expressado geralmente em
polegadas, referindo-se ao estado da água - se líquida ou sólida - que
cai sobre uma determinada região e por um determinado período de
tempo (INMET, 2020).
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Para verificar a precipitação de Bituruna, o Instituto das Águas do Paraná –
AGUASPARANÁ (atual Instituto Água e Terra – IAT) possui alocado no município quatro
estações de monitoramento de pluviosidade em funcionamento até o presente
momento. Neste estudo, foram considerados os dados da Estação “02651013” Colônia Augusto Loureiro, uma vez que possui a maior série histórica disponível entre
as quatro estações existentes. A referida estação iniciou sua operação no dia 02 de
setembro de 1955, isto é, possui mais de 64 anos com dados.
Com base nas informações disponibilizadas na Estação “02651013”, foi
possível obter a distribuição média mensal da precipitação entre 1955 a 2019 em
Bituruna, como mostra a Figura 5. Vale frisar que, os dados estão expressos em
milímetros (mm), ou seja, 1 mm de precipitação equivale a 1 L/m² (um litro por metro
quadrado).
Figura 5: Distribuição mensal da precipitação na Estação “2651013” entre 1955 a 2019

FONTE: INSTITUTO DE ÁGUAS PARANÁ. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Em síntese, a precipitação média mensal registrada em Bituruna foi de 145,9
mm. O mês de outubro foi o que apresentou a maior precipitação média mensal com
185,2 mm, o qual pode ser considerado o mês mais chuvoso em Bituruna. Os meses
de julho e agosto apresentaram as menores médias, sendo 126,1 mm e 115,3 mm,
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respectivamente. Apesar disso, o mês de julho de 1983 apresentou a maior
precipitação da série histórica, no qual choveu 809,6 mm.
A evolução da precipitação anual total entre 1955 e 2019 está registrada na
Figura 6. A precipitação média total registrada entre 1955 e 2019 foi de 1.738,3 mm,
aproximadamente. O ano com maior precipitação foi em 1983 com 3.118 mm e o
menor registro foi em 1985 com 1.044,9 mm. Nos últimos seis anos (entre 2014 e
2019), observa-se uma tendência linear de redução das chuvas, como mostra a Figura
6. De maneira geral, cerca de 61% dos anos apresentaram precipitação total anual
variando de 1.500 mm a 2.000 mm.
Figura 6: Evolução da precipitação total registrada na Estação “2651013” entre 1955 a
2019, dado em mm

FONTE: INSTITUTO DE ÁGUAS PARANÁ. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

É importante frisar que, o mês de julho de 1983 é marcado por uma grande
enchente que atingiu os habitantes de Porto União, União da Vitória e municípios
vizinhos (DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020), o que inclui o município de Bituruna. Além
da precipitação anômala (ver Figura 6), a Defesa Civil do Paraná (2020) registrou a
ocorrência de inundações em julho de 1983, nesse evento extremo não houve o
registro de pessoas afetadas.
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4.1.2. TEMPERATURA DO AR
Primeiramente, é importante mencionar que, o calor pode ser definido como
a energia cinética total dos átomos e moléculas que formam uma substância, enquanto
que, a temperatura é “uma medida da energia cinética média das moléculas ou átomos
individuais” (GRIMM, 1999). Em poucas palavras, a temperatura do ar pode ser
entendida como a quantidade de calor que existe no ar (INMET, 2020). Neste relatório,
é expressa em graus Celsius (°C).
A temperatura do ar é variável no tempo e no espaço, sendo regulada por
diversos fatores, como, por exemplo, radiação, advecção de massas de ar,
aquecimento diferencial da terra e da água, correntes oceânicas, altitude e, até
mesmo, pela posição geográfica (GRIMM, 1999).
Para verificar a temperatura do ar de Bituruna, foram utilizados dados
disponíveis da Estação “02651043”, localizada em Palmas/PR. A temperatura média
anual entre 1979 e 2017 foi de 16,4°C, cuja distribuição está apresentada no gráfico da
Figura 7. A temperatura média mínima registrada foi de 7,5°C no mês de julho, o que
pode ser considerado o mês mais frio do ano devido a sua média mensal registrada foi
de 11,8°C. O mês mais quente do ano foi janeiro com uma temperatura média de 20,3
°C, seguido por fevereiro com 20,2 °C.
Figura 7: Distribuição mensal da temperatura na Estação “02651043” entre 1979 a 2017

FONTE: IAPAR, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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4.1.3. UMIDADE RELATIVA
A umidade relativa representa uma “relação de proporção relativa entre o
vapor existente no ar e o ponto de saturação do mesmo. Em outros termos, ela mostra
em porcentagem o quanto de o vapor está presente no ar em relação à quantidade
máxima possível de vapor que nele pode haver, sob temperatura em que se encontra”
(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).
Segundo o “Atlas Climático do Estado do Paraná” (2019), a umidade relativa
anual para a região que pertence Bituruna varia de 75,1% a 80,0%. Esses parâmetros
também foram encontrados na série histórica da Estação “02651043”, alocada em
Palmas, cuja média anual foi de 77,6%. O mês de agosto apresentou a menor umidade
relativa registrada ao longo do ano com 73,0% e a maior foi registrada em maio com
82,0%, como mostra a Figura 8.
Figura 8: Distribuição mensal da umidade relativa do ar na Estação “02651043” entre 1979
a 2017

FONTE: IAPAR, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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4.2.

RECURSOS HÍDRICOS

4.2.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS
De acordo com a ANA (2020), o Brasil possui doze Regiões Hidrográficas, cuja
divisão é feita com base no grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas próximas, além
de apresentar características sociais, naturais e econômicas semelhantes. O estado do
Paraná possui três das doze Bacias Hidrográficas Brasileiras, são elas: Paraná, Atlântico
Sudeste e Atlântico Sul. O município de Bituruna está situado na Bacia Hidrográfica do
Paraná, esta ocupa 10% do território brasileiro, sendo considerada a região mais
populosa e com maior desenvolvimento econômico (ANA, 2020). Além disso, possui
uma das maiores demanda por recursos hídricos, sendo a área com maior irrigação e
maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível (ANA, 2020).
No âmbito estadual, o Paraná é dividido em 16 Bacias Hidrográficas
diferentes, representadas na Figura 9. Para gerenciar as bacias, o estado também é
dividido em 12 Unidades Hidrográficas, que representam a “área cuja abrangência
pode ser a bacia hidrográfica na sua totalidade, conjunto de bacias hidrográficas ou
parte de bacias hidrográficas”, conforme disposto no parágrafo único do art. 2º da
Resolução nº 49 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR), de 20/12/2006.
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Figura 9: Bacias Hidrográficas do Paraná

FONTE: INSTITUTO ÁGUAS PARANÁ, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Como é possível observar na Figura 9, o município de Bituruna está inserido
na Bacia Hidrográfica do Iguaçu. A referida bacia possui uma área total de 54.820,4
km² e cobre cerca de 28% do território do estado (ANA e SEMA, 2010), sendo dividida
em três Unidades Hidrográficas: Baixo Iguaçu, Médio Iguaçu e Alto Iguaçu. A cidade de
Bituruna está localizada dentro da Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Médio
Iguaçu, conforme ilustrado na Figura 10.
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Figura 10: Unidades Hidrográficas do Paraná

FONTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2020

De acordo com ANA e SEMA (2010), as cabeceiras da Bacia do Rio Iguaçu
apresentam grande concentração populacional e de atividades industriais, devido a
Região Metropolitana de Curitiba (ver Figura 11). Seguindo para o interior do estado,
há o predomínio de agropecuária, como culturas de soja e trigo, bem como pastagens.
Vale frisar que, a maior parte da bacia é de uso misto, com certa cobertura florestal no
Médio e Baixo Iguaçu. Na região onde está localizado Bituruna, é possível observar que
há o predomínio de usos mistos e de cobertura florestal.
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FONTE: ANA e SEMA, 2010.
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Segundo informações disponibilizadas na ANA (2019), Bituruna possui dentro
do seu território municipal sete bacias hidrográficas, conforme apresentado no Mapa
7. No perímetro urbano, as bacias predominantes são do Rio Jacutinga, com cerca de
174,1 km² de área, e do Rio da Jararaca, com 207,3 km², aproximadamente. As bacias
hidrográficas existentes no município e suas áreas totais estão apresentadas na Tabela
17.
Tabela 17: Bacias Hidrográficas localizadas no município de Bituruna
Bacia Hidrográfica

Área Total (Km²)

Rio da Canela

76,9

Rio Jacutinga

174,1

Rio da Jararaca

207,3

Rio Iratinzinho

285,3

Rio Jangada

8.871,4

Rio Iratim

1.815,2

sem nome*

4.989,8

* Não foi possível identificar o nome da bacia hidrográfica

FONTE: ANA, 2019.

De acordo com PMB (2015), Bituruna possui uma grande rede de drenagem,
sendo dominante no Norte o Rio Iguaçu, de leste para Oeste dominam os rios
Iratinzinho, Jararaca, Jacutinga, Herval e Iratim, além de diversos afluentes e outros
córregos. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2015,
apud PMB, 2015), o município de Bituruna é cortado por onze rios principais, são eles:
Rio Iguaçu, Rio Iratim, Rio Herval, Rio Iratinzinho, Rio do Veado, Rio Jararaca, Rio
Jangada, Rio Empoçado, Rio Sabiá, Rio Canela e Rio Jacutinga.
De acordo com o Serviço Geológico do Paraná (Mineropar) e com a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2016), os principais rios que drenam
a sede do município de Bituruna são: o Rio Lageado Tobias, que está situado na porção
sudoeste e desagua no Rio Herval; este último, coleta as águas do Rio Jararaca que
drena o setor leste do município e desagua a norte, na represa da Usina Hidrelétrica
Foz de Areia.
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É importante frisar que, o município de Bituruna está localizado na margem
esquerda do Rio Iguaçu (ao norte do seu território), sendo considerado como o maior
rio totalmente paranaense. O Rio Iguaçu é formado pelo encontro do Rio Irai com o
Rio Atuba em Curitiba (na divisa com Pinhais), o qual possui 1.320 km de extensão,
cruza três planaltos paranaenses e desagua no Rio Paraná (ANA; SEMA, 2010).
Outro rio que merece atenção é o Iratim, localizado na porção sul do território
de Bituruna (ver Mapa 7), este passa também pelos municípios de General Carneiro,
Palmas e Coronel Domingos Soares. A Bacia do Rio Iratim é uma das principais subbacias do Rio Iguaçu (ALBUQUERQUE, 2013), com cerca de 1.815,2 km² de área.
Para abastecimento de água pública, o Rio Herval serve como manancial de
abastecimento de Bituruna, abordado na sequência. Nos últimos anos, os resíduos
sólidos e o esgoto depositado no leito do Rio Herval aumentaram consideravelmente,
comprometendo a qualidade de água que abastece a população urbana, conforme
PMB (2015). Apesar da poluição verificada no Rio Herval, a Prefeitura Municipal está
desenvolvendo ações que visam proteger os recursos hídricos, não apenas no
manancial de abastecimento, como, pode-se citar o Projeto “ReNascente”, discutido a
seguir, bem como, reflorestamento de espécies nativas no Rio Herval (apresentado na
sequência deste documento).
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Mapa 7: Bacias Hidrográficas Municipais
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1. Projeto “ReNascente”
De acordo com PMB (2019), a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
iniciou um trabalho de proteção de nascentes em parceria com o Instituto Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), esses trabalhos fazem parte do
Projeto “ReNascente”. Criado pela Lei Municipal nº 2.072, de 10/09/2019, o “Programa
Municipal de Proteção de Nascentes de Água” denominado "ReNascente" contempla
as seguintes diretrizes:
I - Garantir a potabilidade da água consumida diretamente de
nascentes, assegurando estado químico e biológico dentro dos
padrões adequados ao consumo;
II - Atuar preventivamente na incidência de doenças adquiridas por
consumo de águas impróprias;
III - Despertar na população a constante reflexão sobre a importância
da água no planeta bem como sua disposição para o consumo
humano, animal e vegetal;
IV - Proteger as nascentes do município com vistas a manutenção do
equilíbrio natural da vida aquática evitando a degradação, a poluição
e agressão contra áreas ambientalmente sensíveis e vulneráveis
(ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.072/2019).

Os proprietários ou usuários de águas de nascente, que tem interesse em
protegê-las, podem se inscrever na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente. O Programa prevê a atuação de servidores técnicos municipais em parceria
com técnicos do EMATER e da Casa Familiar Rural, e conta com a participação dos
usuários e proprietários de nascentes. No ano de 2019, foram protegidas 23 nascentes
pelo Projeto, como mostra a Figura 12. Já a Figura 13 sintetiza os resultados do projeto
“ReNascente”.
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Figura 12: Cronograma de realização do Projeto “Renascente” em2019

FONTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2019

Figura 13: Resultados do Projeto “ReNascente”

FONTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2019
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4.2.2. HIDROGEOLOGIA
A Hidrogeologia é um ramo da Geologia que visa estudar águas subterrâneas,
isto é, com foco na parcela do ciclo hidrológico que se infiltra no solo e percola em
subsuperfície, formando, assim, os aquíferos (LIMA; CANO; NASCIMENTO, 2016).
Desta forma, pode-se dizer que os aquíferos são:
extratos ou formações geológicas constituídas de material
permeável que permitem armazenar e transmitir quantidades
significativas de água. Na natureza existem, principalmente, dois
tipos de Aquíferos: aquífero livre (freático ou não confinado) e
aquífero confinado (ou artesiano) (ÁGUASPARANÁ, 2020).

Em poucas palavras, aquíferos são unidades geológicas capazes de armazenar
e produzir águas subterrâneas (LIMA; CANO; NASCIMENTO, 2016).
Com relação às unidades aquíferas do Paraná, o município de Bituruna está
inserido na Serra Geral Sul, que predomina no Médio e Baixo Iguaçu. De acordo com
ÁGUASPARANÁ (2020), a Serra Geral é compreendida por rochas basálticas da
Formação Serra Geral com área de afloramento de 102.000 km², aproximadamente. A
Serra Geral é dividida em duas Unidades: Norte com cerca de 64.000 km² e Sul com
38.000 km².
A Unidade Serra Geral Sul corresponde a Bacia do Rio Iguaçu, no Terceiro
Planalto, sendo caracterizada por rochas de composição ácida, com espessura média
de solo muito pequena (variando de 0 a 10 m) e vazões menores (ÁGUASPARANÁ,
2020). Pode ser classificada como “Bicarbonatadas-Sódicas”, isto é, possui conteúdo
médio de Sólidos Totais Dissolvidos de 145 mg/L (ppm), possuindo 550 poços
cadastrados no Banco de Dados Hidrogeológicos do AGUASPARANÁ (ÁGUASPARANÁ,
2020).
De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Estado do Paraná (2015),
disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o Aquífero Serra Geral
(incluindo Bituruna) foi classificado como categoria (5) que é caracterizado geralmente
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pela produtividade ser muito baixa, porém localmente baixa, no qual, os
fornecimentos contínuos dificilmente são garantidos. Nessa classe a vazão varia de 1 a
10 m³/h.
4.3.

GEOLOGIA
A geologia do município de Bituruna apresenta pouca variação litológica, o

município é recoberto pelas rochas ígneas da Formação Serra Geral que são as rochas
que se sobrepõe sob uma estrutura tectônica de grandes dimensões denominada de
Bacia do Paraná. Essa Bacia é muito extensa e no Brasil vai desde o Mato Grosso até o
Rio Grande do Sul (Figura 14).
Figura 14: Mapa de localização da Bacia do Paraná.

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP) - 2017

A Formação Serra Geral corresponde a maior manifestação de vulcanismo
fissural em região continental do planeta. Esses derrames foram manifestações
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magmáticas dos estágios iniciais da fragmentação do Gondwana e abertura do Oceano
Atlântico Sul. Nos locais onde ocorriam áreas de fraqueza que controlavam os rifts no
embasamento, provavelmente foi onde surgiram os condutos para o escape do
magma. As espessuras desses derrames apresentam em média 660m (LEINZ et al.,
1966), mas segundo PEATE, 1989 podem atingir mais de 1700m individualmente.
Abaixo dessas rochas da Formação Serra Geral, existe uma sequência sedimentar que
segundo MINEROPAR 2012 suas camadas podem alcançar até 6.000m de espessura
(Figura 15).
Figura 15: Secção esquemática SE-NW da Bacia do Paraná

FONTE: ZALÁN et al. ,1998.

A caracterização de um derrame basáltico é o reflexo de processos físicos e
químicos que durante o seu processo de formação atuaram. Esses processos são:
resfriamento, fluxo, inflação, cristalização e segregação magmática. Após o derrame,
ainda podem ocorrer eventos pós magmáticos e hidrotermais que formam novas
feições as estruturas formadas. Simplificadamente cada derrame apresenta três
partes: base, camada central e topo. No topo é onde se concentram os gases abaixo
da superfície de resfriamento que podem gerar cavidades que são denominadas
amigdalas (quando preenchidas) ou vesículas (espaços vazios). A camada central é a
mais espessa e é formada por rocha maciça, mas que pode conter juntas e fraturas em
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diversas direções. A alteração dessas rochas, podem ocasionar as chamadas
decomposições esferoidais, muito comum nas encostas do Terceiro Planalto
Paranaense. Contato de derrames, podem estar mais susceptíveis a processos
erosivos, associados a processos de decomposição esferoidal, podem ressaltar na
topografia (Figura 16), formando escarpas e apresentando declividades superiores a
20%. A Formação Serra Geral é constituída principalmente basaltos toleíticos e
andesitos basálticos, e secundariamente riolitos e riodacitos. É comum também a
ocorrência de diques e sills de composição toleítica e riodacítica (MINEROPAR, 2006).
Figura 16: Morro da Antena - Observa-se através das quebras de relevo, prováveis
contados de derrames de basalto

Contato entre derrames
Contato entre derrames

FONTE: GOOGLE EARTH, 2020, adaptado por URBTECTM, 2020

A Formação Serra Geral apresenta rochas basálticas com diversas variações
químicas e texturais e que recobrem uma área aproximada de 1,2 milhão de km² que
corresponde a aproximadamente 75% da extensão da Bacia do Paraná. O município de
Bituruna é integralmente recoberto pela Formação Serra Geral, aflorante na região e
responsável pela conformação topográfica em mesetas e platôs elevados no seu
relevo. Muitas vezes a erosão e decomposição seletivas fazem ressaltar na topografia
as unidades de derrames, formando verdadeiras escarpas, representadas por áreas
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com declividades acima de 20%, delimitadas por quebras de relevo, aproximadamente
coincidentes com os contatos entre os derrames (MINEROPAR, 2016).
Diversos trabalhos de origem geológica foram realizados na região. Foi
possível verificar trabalhos para identificação de possíveis riquezas minerais no
município, mapeamentos geotécnicos com finalidade de identificação e posterior
monitoramento

de

áreas

com

maiores

susceptibilidades

de

escorregamentos/deslizamentos, mapeamento geológico, etc. De acordo com um
desses estudos, denominado de “mapeamento do Grupo Serra Geral”, que teve como
órgão executor a Mineropar no ano de 2013; a sede urbana do município de Bituruna
assenta-se sobre derrames de basaltos do Membro General Carneiro, subdivisão da
Formação Candói que é uma subdivisão do Grupo Serra Geral, conforme pode ser visto
no Mapa Geológico (Mapa 8). As características dos basaltos desse membro são que
eles são de uma forma geral hidrotermalizados, com uma pequena porção de clorita
visível, de textura fanerítica, fina a grossa, equigranular e fracamente porfirítico, com
a coloração cinza esverdeado e cinza escuro. No topo dos derrames, ocorrem zonas
vesiculares de topo densamente vesiculares e brechadas com cimentos de quartzo e
menos comumente zeólita (Mineropar, 2013). Nesse mesmo estudo, foram
identificados 6 (seis) contatos de derrames basálticos na área do município. A
importância nessa identificação se dá por diversos fatores, mas principalmente por
esses contatos constituírem zonas de permeáveis que facilitam a percolação de água,
que podem ser os agentes desencadeadores de processos de movimentos de massa.
Os pesquisadores de campo identificaram diversas surgências de água nesses
contatos, principalmente nas regiões do Morro da antena e do Morro de Santa
Bárbara. Além disso, em regiões onde há um denso fraturamento das rochas basálticas
e topos com abundantes zonas vesiculares, podem ser zonas de recarga dos aquíferos
fraturados; nesses locais devem ser controladas as descargas de efluentes domésticos,
químicos, industriais com o objetivo de preservar esses aquíferos subterrâneos,
evitando assim a sua contaminação.
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Mapa 8: Mapa Geológico
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4.4.

GEOMORFOLOGIA, HIPSOMETRIA E DECLIVIDADES
A geomorfologia se caracteriza pelas formas de relevo e dos seus processos,

levando em consideração a natureza, origem e desenvolvimento dos processos e a
composição dos materiais constituintes. O conhecimento do meio físico de um
município é essencial para que a expansão das suas áreas urbanas, desenvolvimento
de atividades agropecuárias, construção de obras, etc.; ocorram de forma ordenada e
com menor prejuízo possível ao meio ambiente, prevenindo a ocorrência de danos em
áreas de crescimento. Cooke e Doornkamp (1977 e 1990) in Guerra e Marçal (2006)
destacam que a necessidade de compreender os processos geomorfológicos tem sido
amplamente demonstrada em situações que envolvem enchentes, deslizamentos e
erosão de solos. Esses processos podem ser minimizados se estudos prévios e
ocupação ordenada forem determinados.
Segundo o Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (MINEROPAR/UFPR
2006), o município de Bituruna está inserido na unidade morfoescultural denominada
de Terceiro Planalto Paranaense, essa unidade é a mais extensa das unidades de relevo
do Paraná, recobre cerca de 2/3 da superfície do estado e se localiza a oeste da escarpa
da Esperança. Bituruna encontra-se na subunidade morfoescultural denominada
Planalto de Foz do Areia/Ribeirão Claro, que em geral as formas predominantes são
topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales em degraus, apresentando
dissecação alta. A direção geral da morfologia é NW/SE e essa subunidade apresenta
como a classe de declividade predominante a que está entre 12-30%. O relevo do
município é decorrente dos derrames de basalto que condicionam a paisagem que é
composta de platôs e margeadas por encostas íngremes e vales em degraus. Essa
condição geomorfológica acaba por facilitar nas vertentes a formação de solos tipo
colúvio (solos transportados).
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Figura 17: Formas de relevo do município de Bituruna.

Platôs/Topos aplainados

Relevo acidentado

Platôs/Topos aplainados

Relevo
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Vales Planos

FONTE: URBTECTM, 2020.
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Mapa 9: Mapa Geomorfológico
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O mapa hipsométrico de um local ou região é confeccionado a partir da
medida de altura da superfície terrestre com relação a um determinado nível
horizontal referencial. A metodologia para a elaboração do mapa de declividades
consiste em determinar no mapa topográfico ou planialtimétrico, áreas de um mesmo
intervalo de inclinações dos terrenos.
O conhecimento da declividade do município condiciona fatores
determinantes para a determinação das áreas Aptas, Aptas com restrições e Inaptas
para o uso e a ocupação, pois a partir do levantamento da declividades se tem
conhecimento do sistema de escoamento superficial e infiltração de águas pluviais,
erodibilidade dos terrenos, estabilidade/instabilidade de encostas e taludes, dentre
outros fatores.
Áreas com declividades acentuadas (acima de 30%) determinam áreas inaptas
a ocupação urbana, pois apresentam inúmeros problemas geotécnicos como
instabilidade das encostas e maior susceptibilidade à erosão, áreas com declividades
muito baixas também apresentam problemas para ocupação, pois normalmente são
áreas alagáveis. O conhecimento da declividade do terreno também auxilia na
determinação de melhores traçados para construção/abertura de estradas,
implantação de loteamentos, etc.
O município de Bituruna encontra-se a uma altitude média de 900m acima do
nível do mar. O município possui um gradiente de 555m com variações de altitude que
vão de 720m (barra do rio Criciúma com o Lageado Saltinho, extremo nordeste do
município) até 1275m (divisor de águas do rio Iratim, próximo a Serra do Irati).
Analisando o perímetro municipal como um todo, as maiores altitudes estão
concentradas na porção centro sul do município com uma orientação
sudoeste/sudeste, enquanto as altitudes mais baixas estão na porção norte nas
proximidades do rio Iguaçu no limite com o município de Cruz Machado.
A

topografia

do

perímetro

municipal

apresenta

um

relevo

predominantemente com declividades variando entre 5% e 20%, as porções que
apresentam declividades acentuadas (> 30%) se concentram próximas ao limite com
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os municípios de Coronel Domingos e Pinhão na porção noroeste e com o município
de Palmas na porção sudoeste do município, enquanto as declividades mais baixas se
concentram nas planícies fluviais Na área urbana municipal há

regiões com

declividades acentuadas (acima de 30% - Figura 18) e que carecem de uma atenção
especial, principalmente nos Morros da Antena e de Santa Bárbara, que já possuem
históricos de eventos de movimentos de massa gravitacional, nas demais áreas se
repete a condição municipal com predominância de relevos ondulados (entre 5% e
20%).
Figura 18: Morro da Antena visto do Morro de Santa Bárbara, declividades acentuadas.

Morro da Antena

Morro de Santa
Bárbara
FONTE: URBTECTM, 2020.
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Mapa 10: Mapa de Declividade Municipal
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Mapa 11: Mapa de Hipsometria Municipal
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Mapa 12: Mapa de Hipsometria Urbana (Sede) 01
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Mapa 13: Mapa de Hipsometria Urbana (Sede) 02
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4.5.

RECURSOS MINERAIS
De acordo com o levantamento realizado junto a ANM – Agência Nacional de

Mineração no mês de março de 2020, o município de Bituruna apresenta 31 processos
registrados, mas somente 3 desses processos encontram-se ativos (Tabela 18). Essa
condição representa a situação dos títulos minerários nessa data, esses arquivos são
atualizados frequentemente, portanto há a necessidade de constantes pesquisas para
saber a situação em vigor.
Tabela 18: Relação de fase de tramitação de processos ativos no município de Bituruna
Fase de tramitação em julho de 2019

Nº de processos
(somente ativos)

Autorização de Pesquisa

1

Concessão de Lavra

1

Licenciamento

1

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A Tabela 19 apresenta a relação das substâncias minerais requeridas para o
município de Bituruna (em setembro de 2019). Ressalta-se que em um mesmo
requerimento pode ter mais de uma substância solicitada e que essas substâncias
apresentam a denominação que se encontra disponível para preenchimento do
requerimento junto a ANM.
Tabela 19: Relação das substâncias minerais requeridas no município de Bituruna
Substância

Quantidade de Requerimento

Basalto

2

Areia

1

Argila

1

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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Quanto a arrecadação da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais que é cobrada pela ANM - Agencia Nacional de Mineração, que
é uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia; o município de Bituruna
recebeu os valores no ano de 2019 e 2020 (parcial) indicados na Tabela 20 abaixo. A
CFEM é calculada sobre o valor do faturamento líquido quando o bem mineral é
vendido, ou quando não ocorre a venda e esse produto é consumido, transformado ou
utilizado pelo próprio minerador. Devem recolher essa compensação toda pessoa
física ou jurídica habilitada a extrair substâncias minerais para fins de aproveitamentos
econômicos. Atualmente as alíquotas vigentes aplicadas no cálculo variam de acordo
com a substância mineral explorada, conforme pode ser visto na Tabela 20.
Tabela 20: Tabela das alíquotas vigentes por substância mineral para cálculo da CFEM.
Alíquota (%)

Substância

3

Minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio

2

Ferro, fertilizante, carvão, demais substâncias

1

Ouro

0,2

Pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonetos e metais nobres
FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A distribuição da CFEM ocorre entre o Estado, município e órgãos da
administração da União, sendo que o maior percentual fica com o município conforme
pode ser visto na Figura 19.
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Figura 19: Distribuição da Arrecadação ente Município, Estado e União.

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2019.

Os recursos recebidos pelo município em decorrência dessa arrecadação
devem ser aplicados em projetos que, direta ou indiretamente, revertam em prol da
comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da
saúde e educação.
Através do informe mineral disponibilizado pela ANM foi possível fazer o
levantamento do repasse do valor das taxas do CFEM para o estado do Paraná e
também para o município de Bituruna. Os dados são apresentados na Tabela 21 e
Tabela 22 e são referentes aos anos base de 2019 e 2020 (parcial) respectivamente.

P á g i n a | 119

PRODUTO 03 – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 01

Tabela 21: Tabela de valores de arrecadação do estado do PR e do município de Bituruna
em referência ao ano base de 2019.
Mês de

Valor arrecadado

Valor arrecadado no

Participação municipal

referência

no estado do PR

município de Bituruna

em relação a

(R$)

(R$)

arrecadação estadual
(%)

Janeiro

1.649.614,32

375,31

0,02

Fevereiro

1.263.315,32

883,89

0,07

Março

1.299.631,48

416,32

0,03

Abril

1.158.520,09

723,91

0,06

Maio

1.729.306,55

305,73

0,02

Junho

1.408.212,28

248,69

0,02

Julho

1.481.000,22

286,44

0,02

Agosto

1.474.349,00

249,64

0,02

Setembro

1.518.236,19

340,11

0,02

Outubro

1.379.931,92

300,57

0,02

Novembro

1.408.207,90

56,12

0,00

Dezembro

1.658.777,00

573,13

0,03

Total

17.429.102,27

4.759,86

0,03

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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Tabela 22: Tabela de valores de arrecadação do estado do PR e do município de Bituruna
em referência ao ano base de 2020 (parcial – até o mês de março para o Estado e até o mês
de fevereiro para o município).
Mês de
referência

Valor arrecadado no
estado do PR (R$)

Valor arrecadado no
município de
Bituruna (R$)

Janeiro

1.498.354,46

633,65

0,04

Fevereiro

1.246.023,15

779,9

0,06

Março

296.737,34 (parcial)

Total

3.041.114,95

Participação municipal em
relação a arrecadação
estadual (%)

1.413,62

-

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Ressalta-se que esse valor vem de um único bem mineral, que é o basalto que
é a rocha abundante na região. É possível que existam atividades minerárias
irregulares, há uma certa dificuldade em realizar o levantamento dessas lavras que não
possuem autorização para extração, pois há a necessidade de coletar
dados/informações georreferenciadas (coletadas em campo ou em banco de dados
existentes) e realizar um comparativo com os polígonos dos direitos minerários
cadastrados na ANM.
Além desses fatores levantados em relação aos problemas com a lavras
irregulares, por vezes há descuido na recuperação das áreas degradadas, não havendo
um cuidado em realizar a recuperação ambiental. Caso não sejam tomadas medidas
mitigadoras nessas áreas podem se desencadear outros problemas, o ideal que se se
tenha um projeto de recuperação assegurando que esses locais não irão ser utilizados
com ocupações irregulares e assegurar a reutilização para outros fins.
Vale a pena ressaltar que mesmo nas áreas de proteção ambiental, o
CONAMA não proíbe a prática de mineração, mas dispõe que sua exploração depende
de comprovação que não será causado nenhum dano ambiental.
O município de Bituruna apresenta um bom potencial mineral, segundo um
trabalho denominado “Riquezas Minerais” produzido pela Mineropar – Minerais do
Paraná (atual IAT – Instituto Água e Terra) identifica um grande potencial do município
para exploração de argilas aplicáveis na indústria da cerâmica vermelha ( para
confecção de tijolos, telhas e outras peças de uso estrutural na construção civil); além
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de saibro para utilização em obras de conservação de estradas; basalto para blocos
(blocos poliédricos podem ser utilizados para calçamentos), brita e areia artificial (pó
de rocha). Por outro lado a sua localização não é propícia para zonas hodrogeológicas
com boas vazões, não excedendo 25m³/h. Segundo esse mesmo trabalho, na porção
do extremo noroeste do município, adjacente ao lago da Represa de Salto Segredo,
existe uma fonte de água sulforosa com características e composição química de água
mineral natural alcalino-bicarbonatada fluoretada.
Abaixo é apresentado um mapa indicando as áreas requeridas no contexto do
município.
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Mapa 14: Mapa de Recursos Minerários
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4.6.

MATERIAIS INCONSOLIDADOS – PEDOLOGIA
A origem dos materiais inconsolidados vem do resultado da influência de

fatores como climatologogia, geologia, pedologia, hidrologia e que interferem na
formação dos terrenos e da paisagem. No município de Bituruna, segundo a
MINEROPAR

(2016)

foram

identificadas

duas

subdivisões

nas

coberturas

inconsolidadas: os solos residuais e os solos transportados, além de um destaque aos
Campos de Matacões.
4.6.1. SOLOS RESIDUAIS
Quando os solos se encontram no seu próprio local de formação, ou seja, são
derivados da alteração da própria rocha in situ, esses solos são denominados de solos
residuais. No caso do município de Bituruna pelo mapeamento realizado para o estudo
da Mineropar (2016) foram identificados:
a) Solos rasos, litólicos, com pequena espessura (menos que 50 cm) sobre
superfícies planas, muitas vezes com superfícies rochosas aflorantes –
Neossolos Litólicos.
b) Solos rasos, com contatos líticos situados em encostas, com fragmentos de
rochas semi-intemperizada e/ou saprólitos. Enquadram-se como Neossolos
Regolíticos (Embrapa, 2007). No município normalmente as rochas sob estes
solos estão bastante desagregadas, constituindo situações suscetíveis a
Movimentos Gravitacionais de Massa, se as declividades forem acentuadas
(maiores de 20%).
c) Solos profundos, com horizonte B desenvolvido, argilosos, vermelhos, com
fraca diferenciação entre os horizontes. Em Bituruna ocorrem em relevos com
declividades moderadas (10 a 20%) e também em altas declividades (>20%),
em especial no Bairro São Pedro. São classificados como Nitossolos, sendo
muito suscetíveis à erosão em altas declividades (Embrapa, 2007).
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4.6.2. SOLOS TRANSPORTADOS
Os solos transportados são os que solos que sofreram transporte do local
onde se originaram até o local onde foram depositados, não tendo ainda sofrido
consolidação, ou seja, são solos depositados fora do seu local de formação. O
transporte pode ocorrer principalmente por ação da gravidade. Em Bituruna
constituem os solos de elevada permo-porosidade, com coloração castanhoamarronzada com matriz síltico-argilosa englobando fragmentos e blocos de basalto
arredondados e subangulosos, de dimensões variadas, geralmente centimétricas a
decimétricas. Os colúvios podem ser classificados em grossos e finos, dependendo da
presença ou não de blocos de rocha dentro da matriz, respectivamente. Ocorrem
associados às encostas de declividades moderadas a altas (>20%), apresentando-se
instáveis e incoerentes, suscetíveis a escorregamentos (movimentos gravitacionais de
massa). Devido ao relevo muito dissecado da sede do município, com a predominância
de altas declividades e encostas abruptas, há uma larga predominância de solos
transportados (colúvios) sobre solos residuais. Podem ocorrer camadas de solos
transportados que foram depositados encima de outros solos transportados (mais
antigos), por vezes ocorre alternância de granulometrias que se justificam pelas
diferenças de velocidades dos movimentos.
Na região é bastante comum serem observados solos residuais com existência
de linhas de seixos (conhecidos também como linha de pedras), que caracteriza que
acima dessa linha, o solo que ali se encontra é um solo transportado por movimentos
lentos (rastejos) sobre a camada de solo antiga.
A distribuição de solos no município de Bituruna tem muita relevância na
avaliação dos potenciais ligados a fatores geotécnicos e para usos agrícolas. Através da
confecção do mapa de solos (Mapa 15) originado de bases de um levantamento
realizado pela EMBRAPA (2007) onde a sua classificação ocorre conforme o sistema
brasileiro de classificação de solos da EMBRAPA (2006) onde o sistema é subdividido
em vários níveis que variam a partir de características físicas e características químicas
dos solos é possível observar a sua distribuição no perímetro do município. De acordo
com o Sistema de Classificação de Solos (SiBCS) e segundo a nova classificação
brasileira de solos, a tabela abaixo apresenta os tipos de solos encontrados no
município:
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Tabela 23: Tipos de Solos em Bituruna
Ordens

Neossolo

Horizontes diagnósticos e outras
características
Sem horizonte B diagnóstico (solos jovens ou
neoformados)

Principais equivalentes
(sistemas anteriores)
Litossolos, regossolos,
solos aluviais.

Cambissolo Horizonte B incipiente, Sem horizonte A
chernozêmico (exceto se argila de baixa
atividade

Cambissolos

Nitossolo

Horizonte B nítido e argila de baixa atividade

Terras roxas e Terras
Brunas estruturadas.

Latossolo

Horizonte B latossólico imediatamente abaixo
do horizonte A

Latossolo

FONTE: EMBRAPA, 2018. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Figura 20: Esquema de um perfil de solo com os principais horizontes e sub-horizontes.

FONTE: LEPSCH, 2010

Neossolos: segundo a SiBCS esses solos são definidos pelo material mineral
ou orgânico que os constituem e apresentam menos de 20 cm de espessura, sem
horizonte B diagnóstico. São solos mais resistentes ao intemperismo e são formados
em materiais quase inertes com ausência de argilas.
Cambissolos: são os solos em início de formação, segundo a SiBCS esses solos
são definidos pelo horizonte B incipiente, abaixo de um horizonte superficial desde
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que o perfil não apresente requisitos definidos para chernossolos, plintossolos ou
gleissolos. Mais comum esses perfis ocorrerem em relevos acentuados e são pouco
profundos, dificilmente ultrapassando 1m de espessura. Há presença de argilas de
média a alta atividade, há uma incipiente variação em sua textura e há presença de
minerais primários, por vezes podem apresentar fragmentos de rochas. Os
cambissolos húmicos tem horizonte superficial escurecido e espesso e ocorrem mais
em regiões montanhosas e de baixas temperaturas e os háplicos são os mais comuns
pois compreendem diversos grupos e características diversas. São solos mais restritos
a agricultura por apresentarem pouca espessura e por vezes por ser muito pedregoso.
Onde ocorrem declividades mais acentuadas são normalmente utilizados para
pastagens e reflorestamentos.
Nitossolos: são solos com perfil um pouco mais profundos altamente
intempoerizados e há pouco diferenciação de horizontes, mas há macroagregados
bem nítidos no horizonte B. Segundo a SiBCS são definidos por um horizonte B nítico
(horizonte mineral subsuperficial, não hidromórfico, de textura argilosa, sem
incremento de argila do horizonte superficial para o subsuperficial ou com pequeno
incremento – EMBRAPA, 2019) apresentando argilas de baixa atividade ou caráter
alítico (atividade e saturação de alumínio altas). Sua textura mais comum é argilosa, e
os perfis mais encontrados se desenvolvem de rochas básicas, principalmente
basaltos. São subdivididos em três subordens: vermelhos, brunos e háplicos. Na Bacia
do Paraná se concentram os nitossolos vermelhos que anteriormente eram conhecidos
como terras roxas estruturadas. Os brunos que antes eram denominados de terras
brunas estruturadas se restringem às regiões subtropicais de maiores altitudes. São
solos considerados solos muito produtivos para agricultura.
Latosssolos:

são solos que apresentam perfis com horizonte A pouco

espessos e com transição difusa para um B latossólico com espessuras mais espessas,
normalmente com mais de 2m de profundidades. É um solo friável com alta
porosidade, com textura praticamente uniforme por todo o perfil variando de média a
muito argilosa. É comum desenvolverem-se em rochas básicas, mais comumente nos
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basaltos; devido ao seu intemperismo intenso, a maioria desses solos são pobres em
nutrientes vegetais, e se não forem utilizados corretivos de solos e fertilizantes, são
solos inadequados para a agricultura. Esses solos por muitas vezes ocorrem em relevos
com inclinações mais suaves, com pouca susceptibilidade a processos erosivos
hídricos, alta friabilidade e permeabilidade. A pequena coerência entre os agregados
juntamente com suas grandes espessuras torna esse tipo de solo propício a obras de
engenharias, como abertura de estradas, construção de aterros sanitários, lagoas de
decantação, de efluentes de esgotos e outras atividades potencialmente poluidoras.
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Mapa 15: Mapa Podológico
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4.7.

FAUNA E FLORA
O Brasil é formado por seis biomas distintos, a saber: Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. De acordo com IBGE (2019), Bituruna está
inserido no Bioma Mata Atlântica, que ocupa 13%, aproximadamente, do território
brasileiro. É o mais ameaçado dos seis biomas, restando apenas 27% da cobertura
florestal original, além de apresentar a quinta área mais ameaçada e rica em espécies
endêmicas do Mundo (IBGE, 2019).
Para caracterizar o município nesse tema, a seguir, são apresentadas as
principais informações relacionadas à fauna e flora de Bituruna.
4.7.1. FAUNA
De maneira geral, o Bioma Mata Atlântica, no qual Bituruna está inserido,
apresenta 1.361 espécies da fauna brasileira, sendo 261 espécies de mamíferos, 620
de aves, 200 de répteis e 280 de anfíbios. Das 1.361 espécies, 567 só ocorrem neste
bioma (IBGE, 2019).
No caso específico de Bituruna, existem duas espécies registradas pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na cidade que
merecem ser citadas. De acordo com ICMBio (2020), a espécie Macrodontes
dautzenbergianus, do grupo de invertebrados terrestres que é endêmica de São Paulo
(Raíz da Serra) e do Paraná (Antonina, Curitiba e Bituruna). A espécie é categorizada
como “vulnerável”. Outra espécie endêmica do Brasil é a Dendrophryniscus
stawiarskyi, do bioma Mata Atlântica, esta foi registrada apenas no município de
Bituruna, porém não houve novos registros desde a década de 80 (ICMBio, 2020).
Devido à falta de informações, não foi possível determinar se é uma espécie ameaçada
de extinção. Em ambos os casos, as espécies existentes em Bituruna estão sofrendo
por ações antrópicas, por exemplo, a Dendrophryniscus stawiarskyi é impactada pelo
desmatamento existente na região.
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Para preservar a fauna no município, o Poder Público Municipal está
desenvolvendo algumas ações de preservação, como é o caso do Projeto “ReNascente”
e a existência de Unidades de Conservação de âmbito municipal.
No caso de animais de espécie canina, a Prefeitura Municipal instituiu a Lei
Municipal nº 2.109, de 17/12/2009, que obriga todos os cães localizados dentro do
perímetro urbano devem ser registrados eletronicamente (por meio de microchip)
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Além disso, o município
também possui um programa de castração de animais (PMB, 2019).
4.7.2. FLORA
No Bioma Mata Atlântica, no qual Bituruna está inserido, existem reduzidos e
fragmentados remanescentes florestais, em locais de difícil acesso (IBGE, 2019).
De acordo com o “Mapa Informações Fitogeográficas”, elaborado pelo ITCG
(2009), a cidade de Bituruna é dominada por Floresta Ombrófila Mista (Floresta com
Araucárias, Mata dos Pinhais), na porção ao norte do seu território é
predominantemente Montana e ao sul é Altomontana (Mata dos Pinhais). A Floresta
Ombrófila Mista é uma mistura florística rica com gêneros Australásicos (Drymis,
Araucaria) e Afro-Asiáticos (Podocarpus), com predominância da Araucaria Angusfolia
(pinheiro), conforme disposto no Mapa da Área de Aplicação da Lei Federal n° 11.428,
de 22/12/2006 (regulamentado no Decreto Federal nº 6.660, de 21/11/2008).
O município possui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Bituruna
(PMAUB), sendo instituído pela Lei Municipal nº 1.936, de 11/07/2017. O referido
plano é um “instrumento do planejamento municipal para a implantação da política
de plantio, preservação, manejo e expansão da arborização da área urbana” da cidade
(ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017).
De acordo com o PMAUB (2017), existem 418 árvores nas vias pavimentadas
dos bairros São Francisco, Vila Mariana, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Andreia e
Centro. As 418 árvores estão divididas entre 23 espécies diferentes, sendo nativas ou
exóticas, como mostra a tabela abaixo.
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Tabela 24: Total de espécies encontradas na área urbana do município de Bituruna
Nome comum

Nome Científico

Alfeneiro
Aroeira Salsa
Cedrinho
Cedro-rosa
Plátano
Canafistula
Dedaleiro
Extremosa
Grevilea
Pitanga
Sinamomo
Tarumã
Tuia Europa
Eucalipto
Guabiroba
Limoeiro
Palmeira jerivá
Araça
Barbatimão ornamental
Ipê-amarelo
Nêspera
Butiá
Total

Ligustrum lucidum
Schinus molle
Tuia occidentalis
Cedrela fissillis
Platanus x hispanica
Cassia fistula
Lafoensia pacari
Lagerstroemia indica
Grevillea robusta
Eugenia uniflora
Melia azedarach
Vitex montevidensis
Cupressus macrocarpa
Eucalyptus ssp.
Campomanesia guaviroba
Citrus × limonia
Syagrus romanzoffiana
Psidium cattleianum
Cassia leptophylla
Tabebuia alba
Eriobothrya japonica
Butia capitata

SF
1
1
26
1
6

Bairros*
VM NSA
5
6
3
10
8
2
12
9
1
2
22
1
1
1
1
1
1
1
14
6
4
1
1
23

1

Total
JA
11

C
6

67
1
31
1
12
41
1

4
6
12

4

5
3
3
22
2

12

2

23
10
111
4
18
40
6
42
55
3
1
6
20
4
1
1
28
3
15
23
2
2
418

* SF= São Francisco; VM= Vila Mariana; NSA= Nossa Senhora Aparecida; JA= Jardim Andreia; C= Centro; T= total.

FONTE: PMAUB, 2017. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

De maneira geral, a maior parte dos indivíduos (cerca de 66%) se encontravam
em bom estado, 2,3% estão mortas e o restante das árvores precisava de manejo
específico. No caso das raízes, cerca de 5,7% quebraram ou destruíram os passeios
existentes e 21,3% poderiam causar problemas futuros nos passeios (PMAUB, 2017).
De acordo com o PMAUB (2017), no total, 270 árvores precisavam de algum tipo de
manejo (poda leve ou pesado), porém, foram executadas ações em 196 indivíduos, ou
seja, cerca da metade das árvores não receberam nenhum tipo de manejo.
Segundo o PMAUB (2017), foram encontradas espécies invasoras na área
urbana, como é o caso da Uva-japão (Hovenia dulcis) e Alfeneiro (Ligustrum lucidum),
inclusive ao longo do Rio Herval, como mostra a Figura 21. Entretanto, não foram
constatados grandes problemas nas vias pavimentadas, dentre os problemas pode-se
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citar: existência de espécies não recomendadas para a arborização nos passeios, como
o Cedrinho ou o Grevilea; indivíduos alocados de forma inadequada nos passeios;
entre outros.
Figura 21: Árvores de Uva-japão e Alfeneiro no curso do rio Herval

FONTE: PMAUB, 2017

No caso específico do Rio Erval, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
com o apoio do Grupo Escoteiros Ibituruna promoveu o plantio de 200 mudas nativas
à beira do rio no bairro Nossa Senhora Aparecida, dentre as espécies pode-se citar
mudas de Ipês, Guaviroveiras, Cerejeiras e Pitangueiras (PMB, 2019). As ações de
educação ambiental desenvolvidas pela Prefeitura Municipal incentivam não apenas a
conscientização ambiental, como também promovem a proteção do corpo hídrico e o
incentivo da economia local, uma vez que foi utilizado o composto orgânico produzido
na Unidade de Triagem e Compostagem – Reciclinho, ou seja, está desenvolvendo a
sustentabilidade local.
No município, existem algumas ações que incentivam o desenvolvimento da
flora no município, como é o caso do Programa de distribuição de mudas florestais de
espécies nativas e exóticas produzidas no viveiro municipal, alterado na Lei Municipal
nº 1.022 de 21/07/2005. Também existe o Programa de Desenvolvimento Rural – PDR,
criado pela Lei Municipal nº 1.039 de 22/08/2005.
Outra ação que pode ser citada é o “Programa Bituruna Mais Pinhão”, que foi
criado pela Municipal nº 2.060, de 18/07/2019, sendo de responsabilidade da
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Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a EMBRAPA FLORESTAS e,
futuramente, com outros parceiros. O Programa possui o seguinte objetivo:
conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento
econômico de pequenos produtores rurais do município de Bituruna,
através da implantação de pomares de Pinheiro do Paraná (Araucária
angustifólia) para produção de pinhão, promover a saúde através do
consumo de alimentos ricos em Ômega 6, melhorar a biodiversidade
e gerar renda para as famílias (ART. 1º DA REFERIDA LEI).

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2015,
apud PMB, 2015), cerca de 32.000 ha do município são de áreas ocupadas por
reflorestamento – pinus e eucalipto.
4.8.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Para proteção do meio ambiente, existe a Secretaria Municipal de Agricultura

e Meio Ambiente, cujas atribuições estão dispostas na sequência, conforme disposto
no Art. 14 da Lei Municipal nº 1954, de 03/10/2017:
Art. 14 A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente sua
competência básica se constitui no planejamento, apoio e
desenvolvimento da política agrícola, pecuária e do abastecimento e
da proteção ao meio ambiente. Fiscalizar as reservas naturais.
Orientar os serviços relativos a arborização e ajardinamento de
parques e logradouros. Administrar o viveiro florestal. Dentre suas
atribuições está a promoção de campanhas de vacinação e controle
de zoonoses. Desenvolver projetos de controle de erosão do solo e
programas de saneamento rural. Participar da política de
desenvolvimento do sistema viário rural. Orientar a confecção de
derivados e promover feiras, exposições e mercados populares com
vistas a melhorar as condições econômicas do agricultor. Implantar
projetos em benefício da agricultura familiar. Implementar a correta
utilização de adubos e incentivar alternativas naturais, que
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preservem o meio ambiente. Praticar a política agrária do município.
Apoiar o pequeno agricultor. Desenvolver projetos de recuperação
da mata ciliar, de rios e mananciais poluídos por agrotóxicos e
resíduos indústrias e domiciliares. Acompanhar os processos de
implantação de indústrias, verificando sua adequação as normas
ambientais. Desenvolver outras atribuições correlatas.

No município, existe o Conselho Municipal de Meio Ambiente, integrante ao
Sistema Nacional e Estadual do Meio Ambiente. Criado por meio da Lei Municipal nº
1.679, de 30/04/2013, o Conselho possui o seguinte objetivo:
manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e
recuperá-lo para presentes e futuras gerações (ART 1º DA LEI
MUNICIPAL Nº 1.679/2013).

Para implantar ações destinadas a gestão adequada dos recursos naturais no
município, foi criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente em 09 de julho de 2019,
por meio da Lei Municipal nº 2.066. O Conselho Municipal de Meio ambiente
estabelece as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo
Municipal de Meio Ambiente.
O município também possui o Fundo Municipal de Desenvolvimento e
Conservação Florestal – FUNDEFLOR, que visa financiar programas, projetos e
atividades com o propósito de desenvolvimento florestal, conservação e proteção
florestal, a educação ambiental, a prevenção e o combate aos incêndios florestais. O
Fundo foi criado através da Lei Municipal nº 598, de 20/12/1997.
O Poder Público Municipal de Bituruna, em especial a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, possui diversas ações voltadas para proteção do meio
ambiente, algumas delas apresentadas nesse documento.
Dentre as atividades, pode-se citar o Projeto “Bituruna 2020”, que teve por
objetivo “transformar Bituruna num canteiro de obras e de ações, que serão
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fundamentais para solidificar o crescimento da nossa cidade em diversas áreas” (PMB,
2020). A Prefeitura Municipal criou vinte eixos de ação sendo três voltados a
agricultura e ao meio ambiente. No que tange especificamente o meio ambiente, o
eixo de ação “19” visou “transformar Bituruna em um município ambientalmente
correto e sustentável”, cujas ações específicas estão descritas no Quadro 11, a seguir.
Quadro 11: Ações específicas do eixo de ação “19” do Projeto “Bituruna 2020”
Ação Específica

Status

a) Manter e ampliar as ações realizadas pelo programa Novo barracão para o
Jogando Limpo. Construir um novo barracão para a Reciclinho concluído
Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos
Sólidos Urbanos -Reciclinho
b) Implantar o Plano Municipal de Arborização. Fase 01 Em andamento, Fase 01
(concluída): Levantamento das árvores já existentes no do Plano de Arborização
município. Fase 02 (em execução): Substituição das já realizado
árvores que oferecem risco para a população e
plantação das espécies nativas no lugar; envolvendo os
alunos no plantio e acompanhamento do crescimento
com atividades em diversas disciplinas. Fase 03 (como
forma de conclusão do plano): ruas, parques e praças
com novas árvores, oferecendo sombra para a
população, alimentos aos animais, embelezamento da
cidade e amenização da temperatura. Trabalhar em
parceria com a sociedade para difundir a importância da
conscientização socioambiental e preservação da
natureza
c) Com a Criação dos Parques Municipais, aplicar os Criação dos Parques
recursos repassados através do ICMS Ecológico em Ambientais; concluído;
melhorias e recuperação das degradadas, atraindo
pesquisas e estudos nas áreas de preservação ambiental
d) Limpeza e drenagem do Rio Herval em parceria com o
Governo do Paraná através do Instituto de Águas

*

Nota: * sem informação

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A seguir, são apresentadas ações voltadas especificamente para as Unidades
de Conservação (UC), para o ICMS Ecológico e para as Áreas de Proteção Permanente
(APP).
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4.8.1. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi
instituído pela Lei Federal nº 9.985, de 18/07/2000, com o objetivo de estabelecer
critérios e normas para a criação, gestão e implantação das Unidades de Conservação
(UC), conforme disposto no art. 1º da referida Lei.
A UC pode ser definida como:
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção.

As UC são constituídas por unidades de âmbito federal, estadual e municipal,
sendo divididas em dois grupos distintos: Unidade de Proteção Integral e Unidade de
Uso Sustentável. O primeiro grupo tem como objetivo principal preservar a natureza,
ou seja, permite o uso indireto dos recursos naturais. Já o segundo grupo visa
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais.
De um modo geral, as Unidades de Uso Sustentável são mais “flexíveis” do que as
Unidades de Proteção Integral. A partir desses dois grupos, as UC são classificadas em
doze categorias diferentes, conforme sintetizado no Quadro 12.
Quadro 12: Categorias das Unidades de Conservação
Nome da Categoria

Descrição/ Objetivo

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL
Estação Ecológica
Reserva Biológica

Parque Nacional,
Parque Estadual e
Parque Natural
Municipal

A preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
A preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em
seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais,
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados
e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio
natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.
A preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
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Monumento
Natural
Refúgio de Vida
Silvestre

Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.

Área de Proteção
Ambiental

É uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana,
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais
É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma
ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que
abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os
ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso
admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de
conservação da natureza.
É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas
e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos
florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração
sustentável de florestas nativas.
É uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem
como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
É uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres
ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicocientíficos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.
É uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência
baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais,
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas
locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza
e na manutenção da diversidade biológica.
É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de
conservar a diversidade biológica.

Proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência
ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna
residente ou migratória.
UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL

Área de Relevante
Interesse Ecológico

Floresta Nacional,
Floresta Estadual e
Floresta Municipal
Reserva
Extrativista

Reserva de Fauna

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

Reserva Particular
do Patrimônio
Natural

FONTE: LEI FEDERAL Nº 9.985/2000. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No caso específico de Bituruna, o município possui sete UC de âmbito
municipal, como mostra a Tabela 25. Todas as unidades são de Proteção Integral.
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Tabela 25: Unidades de Conservação existentes em Bituruna
Nome da Unidade de Conservação
Parque Ecológico
Parque Municipal de Bituruna
Parque Municipal I
Parque Municipal Recanto da Ferradura
Parque Natural Municipal Antonio Necy Cherubini
e Lidia Abruzzi Cherubini
Parque Natural Municipal Gelmi Cherubini e
Zulema Anna Frizon Cherubini
Parque Natural Municipal Lino Cherubini e Elsa
Terrasconi Cherubini
ÁREA TOTAL

Categoria

Gestão

PM
PM
PM
PM
PAM

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Área Total
(Ha)
0,71
36,30
6,05
6,88
289,19

PAM

Municipal

564,94

PAM

Municipal

415,52
1.319,59

TM

FONTE: IAP, 2020. ELABORAÇÃO URBTEC , 2020.

O Parque Ecológico, localizado na Av. Palmas, foi criado pela Lei Municipal nº
746 no dia 11 de julho de 1994. De acordo com a referida Lei, as árvores nativas devem
ser preservadas, bem como, outras espécies existentes.
No ano de 2017, iniciou no município o projeto “Aqui preservamos uma
árvore para cada paranaense”, o qual resultou na construção de três UC de categoria
“Parque Natural Municipal”. A criação dessas Unidades de Conservação no Município
de Bituruna teve por finalidade:
a preservação dos ecossistemas naturais existentes para a atual e
futuras gerações, possibilitando a realização de pesquisas científicas,
desenvolvimento de atividades de educação ambiental e visitas
orientadas, fomentando, ainda, a proteção dos recursos naturais e a
pesquisa para o desenvolvimento da humanidade de forma
sustentada com a promoção e equilíbrio dos aspectos sociais,
culturais, recreativos e econômicos (SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2018).

Pode-se afirmar que, o projeto contemplou “atividades relacionadas à
conservação, proteção, pesquisa, lazer e educação ambiental, nos âmbitos sociais,
culturais, recreativos e econômicos” (PMB, 2018).
As UC foram criadas no dia 25 de abril de 2017 por meio das seguintes leis:
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▪

Parque Natural Municipal Antonio Necy Cherubini e Lidia Abruzzi Cherubini:
Instituído pela Lei Municipal nº 1.914/2017;

▪

Parque Natural Municipal Gelmi Cherubini e Zulema Anna Frizon Cherubini:
Criado pela Lei Municipal nº 1.915/2017;

▪

Parque Natural Municipal Lino Cherubini e Elsa Terrasconi Cherubini: Lei
Instituído Municipal nº 1.916/2017.
A Figura 22 localiza as unidades de conservação no município de Bituruna.

Destaca-se que o Parque Natural Municipal Antonio Necy Cherubini e Lidia Abruzzi
Cherubini é o único dos três parques mencionados acima que se encontra dentro do
perímetro municipal de Bituruna. Os demais parques ambientais estão localizados no
município de Coronel Domingos Soares, na divisa com Bituruna. Essa consultora não
obteve dados relacionados a localização das demais unidades de conservação
municipais, logo, não foi possível apresentar seu mapeamento.
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Figura 22: UC's em Bituruna

FONTE: PMB, 2020 – ITCG, 2006 – IBGE, 2010 e 2019 – SFB, 2019 – ÁGUAS PR, 2015 – MMA, 2019 –
FUNAI, 2019 – INCRA, 2019 – URBTEC, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Os Parques Naturais Municipais são geridos pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente. Atualmente, existe convênio com a Universidade Federal
do Paraná (UFPR) para levantamento da fauna e flora local (PMB, 2018).
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Em síntese, pode-se afirmar que, as áreas protegidas no município cresceram
consideravelmente no ano de 2017, após a criação dessas três UC, o que impactou
positivamente na arrecadação do ICMS Ecológico (abordado na sequência).
4.8.2. ICMS ECOLÓGICO
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
Ecológico é um instrumento da política pública, onde o Governo do Estado do Paraná
repassa mensalmente recursos financeiros aos municípios que possuem dentro de
seus territórios UC, áreas protegidas ou mananciais para abastecimento de municípios
vizinhos (IAP, 2020). A Lei Complementar nº 59, de 01/10/1991, dispôs que a
repartição dos cinco por cento (5%) do ICMS Ecológico deve ser feita da seguinte
forma: cinquenta por cento (50%) do valor seriam destinados aos municípios com
mananciais de abastecimento e os outros 50% para municípios com UC. No Paraná, os
valores são repassados para todos os municípios que possuem UC cadastradas.
Atualmente, o município de Bituruna recebe por seis UC com exceção apenas
do Parque Municipal Recanto da Ferradura, cujos valores dos últimos cinco anos estão
expressos na Tabela 42. É possível observar que houve um expressivo aumento nos
repasses do ICMS Ecológico pelo governo do estado entre 2017 e 2018. No ano de
2017, o município apresentava 7,21 ha devido ao Parque Municipal de Bituruna,
Parque Municipal I e Parque Municipal Ecológico de Bituruna, recebeu R$ 2.524,58 de
ICMS Ecológico. No ano seguinte, a área aumentou para 1.276,86 ha com a inclusão
dos três Parques Naturais Municipais, assim, o município recebeu R$1.549.548,59 em
2018 e R$ 1.438.861,70 em 2019.
Tabela 42: Valores brutos mensais repassados entre 2014 e 2019 para Bituruna pelo ICMS
Ecológico
Mês
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.

Repasses
de 2014
R$ 158,59
R$ 135,44
R$ 151,05
R$ 157,89

Repasses
de 2015
R$ 166,52
R$ 136,79
R$ 198,23
R$ 175,79

Repasses
de 2016
R$ 181,12
R$ 194,58
R$ 265,24
R$ 175,05

Repasses
de 2017
R$ 379,82
R$ 150,74
R$ 235,81
R$ 187,38

Repasses de
2018
R$155.395,60
R$111.917,93
R$105.162,16
R$124.530,14

Repasses de
2019
R$119.905,24
R$ 93.979,08
R$113.826,48
R$141.104,40
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Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Total

R$ 159,29
R$ 148,49
R$ 150,83
R$ 148,84
R$ 170,05
R$ 155,96
R$ 174,74
R$ 292,48
R$
2.003,65

R$ 171,29
R$ 190,70
R$ 178,18
R$ 146,06
R$ 233,97
R$ 189,29
R$ 165,80
R$ 246,42
R$
2.199,05

R$ 249,70
R$ 198,72
R$ 174,06
R$ 244,40
R$ 193,97
R$ 176,62
R$ 248,59
R$ 222,52
R$
2.524,58

R$ 248,64
R$ 192,50
R$ 188,56
R$ 251,38
R$ 200,56
R$ 261,31
R$ 216,60
R$ 198,60
R$
2.711,88

R$131.469,43
R$ 93.619,76
R$150.147,65
R$129.566,91
R$110.211,96
R$156.361,99
R$136.203,87
R$144.961,21
R$
1.549.548,59

R$112.772,09
R$ 98.336,69
R$132.876,61
R$123.814,22
R$ 96.260,71
R$147.419,42
R$109.856,69
R$148.710,07
R$
1.438.861,70

FONTE: IAP,2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Vale frisar que, o município possui uma Política Municipal de Investimentos
de ICMS Ecológico arrecadado por UC da Reforma Agrária, o qual foi criado por Lei
Municipal nº 1.873, de 12/07/2016 e deve seguir os seguintes princípios:
I - proteção das Unidades de Conservação, segundo Plano de Manejo
a ser elaborado com a participação das comunidades do projeto de
assentamento, comunidades do entorno, instituições de pesquisa e
educação e o poder público local.
II - promoção da Ecologia e da Agroecologia, objetivando a
conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos
ecossistemas modificados, com a adoção de métodos e práticas
culturais, biológicas e mecânicas, que reduzam resíduos poluentes e
a dependência de insumos externos para a produção;
III - promoção da reforma agrária com foco no acesso a terra para
quem nela for viver e trabalhar, desenvolvendo os projetos de
assentamentos das áreas reformadas com investimentos em
infraestrutura e serviços que garantam o desenvolvimento humano
e a sustentabilidade ambiental.
IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção,
distribuição e consumo de alimentos, da soberania e segurança
alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada
e saudável, por meio da oferta de produtos de base agroecológica
isentos de contaminantes que possam colocar em risco a saúde e o
ambiente.
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V - valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da
sociobiodiversidade e estímulo às experiências locais de uso e
conservação

dos

recursos

genéticos

vegetais

e

animais,

especialmente àquelas que envolvam o manejo de raças e
variedades locais, tradicionais ou crioulas;
VI - ampliação da participação da juventude rural na produção de
base sustentável;
VII - contribuição na redução das desigualdades de gênero, por meio
de ações e programas que promovam a autonomia econômica das
mulheres.
VIII - garantia de participação comunitária na gestão da Política
Municipal de Investimentos do ICMS Ecológico Arrecadado de
Unidades de Conservação da Reforma Agrária, através da
Conferência Municipal, do Conselho Municipal e do Fundo Municipal
de Investimentos do ICMS Ecológico Arrecadado de Unidades de
Conservação da Reforma Agrária.
IV - Propiciar subsídios diretos aos produtores como forma de
incentivo a produção agrícola, de forma sustentável. (ART. 1º DA LEI
MUNICIPAL Nº 1.873/2016).

4.8.3. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
As APPs são regulamentadas pelo Código Florestal, instituído pela Lei Federal
nº 12.651, de 25/05/2012. O inciso II do art. 3º da referida Lei define APP como sendo:
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas;

Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2011), as APPs não visam
apenas a preservação da vegetação ou a biodiversidade, ela é mais abrangente,
voltada para a última instancia, isto é, proteção de espaços importantes para a
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conservação da qualidade ambiental, por exemplo, estabilidade geológica, proteção
do solo e assegurar o bem estar da população humana.
De acordo com o MMA (2020), as APPs têm diversas funções ou serviços
ambientais no meio ambiente urbano, dentre as quais pode-se citar:
•

a proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados
ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos de morro;

•

a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das
águas e assoreamento dos rios;

•

a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico,
prevenindo contra inundações e enxurradas, colaborando com a
recarga de aquíferos e evitando o comprometimento do
abastecimento público de água em qualidade e em quantidade;

•

a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos
que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre
áreas verdes situadas no perímetro urbano e nas suas proximidades,

•

a atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais como o
excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha
de calor".

As áreas para serem consideradas como APP devem respeitar ao que foi
estipulado no artigo 4º do Código Florestal, sintetizados a seguir44:
I.

as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros;

II.

as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais;

III.

as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais;

IV.

as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes;

V.

as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°;

44

Informações mais detalhadas sobre o tema são apresentadas no item “Áreas inaptas e aptas com
restrição”, ao final deste Capítulo,
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VI.

as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII.

os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII.

as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo;

IX.

no topo de morros, montes, montanhas e serras;

X.

as áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação;

XI.

em veredas.
No caso de Bituruna, o município não possui mapeamento das categorias de

APPs previstas no Código Florestal. Outro ponto relevante e que interfere na
categorização de APPs no município é devido à falta de informações, por exemplo, não
foi possível determinar a largura dos cursos d’água, nem a localização das nascentes,
entre outros aspectos relevantes. Por estes motivos, a consultora adotou os seguintes
parâmetros para classificar APPs no município:
•

Buffer de 50 m de cada lado das margens nos principais cursos de água;

•

Buffer de 30 m de cada lado das margens nos demais rios.

Com base nesses critérios, foi possível elaborar um mapa de APP de Bituruna,
conforme apresentado no Mapa 16. É importante frisar que, a versão apresentada, a
seguir, é preliminar, deve ser atualizado conforme as informações forem sendo obtidas
pela consultora.
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Mapa 16: Áreas de Preservação Permanente
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4.9.

ÁREAS INAPTAS E APTAS COM RESTRIÇÃO
Atualmente há uma preocupação em proporcionar um crescimento ordenado

nas cidades, para prevenir que eventos naturais gerem prejuízos tanto ao meio
ambiente quantos aos munícipes (evitar perdas financeiras/materiais e perdas de
vidas). Segundo Cerri e Amaral (1998), as medidas de prevenção devem quando
possível, eliminar e/ou reduzir os riscos já instalados, evitar a instalação de novas áreas
de risco e conviver com os riscos naturais. O mapa de áreas aptas, aptas com restrições
e inaptas serve justamente para que se tenha condição de ordenar a ocupação
antrópica de forma a proporcionar condições mais apropriadas para o crescimento do
município. Para que se chegue no resultado esperado para esse mapa temas como
legislação, condicionantes ambientais, análise de imagens, conhecimento intrínseco da
população, entre outros fatores são abordados e interpolados entre eles. Partindo
desses conhecimentos é possível apresentar resultados que vão guiar os técnicos na
elaboração das zonas mais apropriadas para expansão urbana. O município de
Bituruna apresenta terrenos íngremes e planícies de inundação dos rios que
apresentam históricos de eventos ocorridos com danos a população. A extinta
Mineropar, atualmente IAT – Instituto Água e Terras, possui alguns trabalhos
relevantes no município, podendo ser citado como essencial para o planejamento
urbano o trabalho intitulado “Caracterização do Meio Físico para fins de Planejamento
Urbano com a Indicação de Áreas de Riscos Geológicos - Bituruna - PR – 2016”.
Para a confecção deste mapa foram utilizadas condicionantes ambientais que
foram obtidas através de levantamento da legislação ambiental vigente de ordem
municipal, estadual e federal e da caracterização do meio físico do município de
Bituruna onde os temas foram apresentados individualmente na análise integrada.
Após esses levantamentos realizados optou-se por delimitar 4 (quatro) níveis
restritivos do ponto de vista ambiental e que ficaram assim denominados:
•

Nível de restrição 1 (um) é o nível mais restritivo onde deve ser evitado
o uso e ocupação (indicado na cor vermelha no mapa);
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•

Nível de restrição 2 (dois) é um nível que requer uma atenção mais
cautelosa em relação ao seu uso e ocupação. É uma porção do
perímetro urbano do município que apresenta baixas declividades e
passíveis de serem áreas de recorrentes cheias e inundações. Nessa
categoria pode ocorrer uso e ocupação controlado, desde que se
atenda condicionantes adequadas (indicado na cor laranja no mapa);

•

Nível de restrição 3 (três) é o nível que permite o uso e a ocupação, mas
requerer cuidados especiais, este nível é um pouco menos restritivo que
o nível anterior, mas também é passível de exigências para seu uso e
ocupação (indicado na cor amarela no mapa)

•

Nível de restrição 4 (quatro) é o nível menos restritivo: são as porções
mais apropriadas para uso e ocupação antrópica (indicado na cor verde
no mapa).

Nível de Restrição 1:
As condicionantes para determinação dessas áreas são destacadas abaixo:
Áreas de Preservação Permanente:
Área de Preservação Permanente, conforme o Art 3º da Lei Federal 12.651 de
25 de maio de 2012, é:
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

E que deve ser considerado conforme o Art 4º da mesma Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
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c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental
do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100%
(cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base,
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja
a vegetação;
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XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.
§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios
artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais.
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um)
hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput,
vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o
inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo
curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não
implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água
e do solo e seja protegida a fauna silvestre.
§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas de
que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura
física diretamente a ela associada, desde que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos
hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de
recursos hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Art. 6o

Consideram-se, ainda, de preservação

permanente, quando declaradas de interesse social por ato do
Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou
outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das
seguintes finalidades:
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I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de
rocha;
II - proteger as restingas ou veredas;
III - proteger várzeas;
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
VII - assegurar condições de bem-estar público;
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares.
IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.

A intervenção nas Áreas de Preservação Permanente citadas anteriormente só
poderão ocorrer conforme o Art. 8º da Lei Federal 12.651/12 :
Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação
nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá
nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo
impacto ambiental previstas nesta Lei.
As áreas de usos restritos são citadas no Art. 11º da Lei Federal 12.651/12,
como sendo:
Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão
permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de
atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da
infraestrutura física associada ao desenvolvimento das
atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo
vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de
utilidade pública e interesse social.
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Além dessas condicionantes também devem ser consideradas áreas restritivas
nível 1, as áreas em um raio de 50m no entorno das nascentes e as áreas de reserva
legal. Ambas não foram contempladas no presente mapa, devido à dificuldade no
levantamento de dados geoespaciais fidedignos. As Áreas de Reserva Legal são áreas
localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do
art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
As áreas de reserva legal são estipuladas conforme o Bioma em que a
propriedade rural está inserida, para o caso do município de Bituruna se aplica o Art.
12º da Lei Federal 12.651/12 que determina 20% da área da propriedade que deve ser
mantido como vegetação nativa conforme determinado no Art. 17º em que menciona
o regime de proteção da reserva legal.
A região destinada a reserva legal poderá ser explorada economicamente
desde que seja por meio de manejo sustentável aprovado pelo órgão ambiental
competente do Sisnama conforme o Art. 17º da referida Lei Federal.
Além dessas condições apresentadas, também foi levado em consideração a
legislação federal através da LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979 em relação
ao parcelamento do solo onde determina-se:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 2o O parcelamento do solo urbano poderá ser feito
mediante loteamento ou desmembramento, observadas as
disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais
pertinentes.
Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo
para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de
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urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou
aprovadas por lei municipal.

(Redação dada pela Lei nº

9.785, de 1999)
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes
de tomadas as providências para assegurar o escoamento das
águas;
Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material
nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30%
(trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das
autoridades competentes;
IV - em terrenos onde as condições geológicas não
aconselham a edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde
a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua
correção.
A lei nº 13.913, de 25 de novembro de 2019 altera a Lei nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa
não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a
redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.
Art. 1o Esta Lei altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações
na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de
rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa
não edificável por lei municipal ou distrital.
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Art. 2º O art. 4º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.4º.............................................................................
.....................
III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias,
a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze)
metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou
distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial,
até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.
III-A. – ao longo das águas correntes e dormentes e da
faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma
faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada
lado;
........................................................................................
..........................
§ 5º As edificações localizadas nas áreas contíguas às
faixas de domínio público dos trechos de rodovia que atravessem
perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem
incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data
de promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da
observância da exigência prevista no inciso III do caput deste
artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder
público municipal ou distrital.” (NR)
A RESOLUÇÃO CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 Publicada no DOU
nº 61, de 29 de março de 2006, Seção 1, páginas 150 – 151 Dispõe sobre os casos
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente-APP (Resolução em anexo).

P á g i n a | 155

PRODUTO 03 – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 01

No âmbito estadual são encontradas as seguintes menções em relação as
áreas de preservação:
Decreto 10266 - 19 de fevereiro de 2014:
Define critérios e estabelece as condições necessárias
para a inclusão de áreas úmidas como áreas de preservação
permanente e para sua utilização.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI do art. 87
da Constituição Estadual, nos termos do art. 5º, XXIV da
Constituição Federal, e considerando o disposto no art. 6º da Lei
Federal nº 12.651/2012,
DECRETA:
Art. 1º Somente serão consideradas como áreas de
preservação permanente, as áreas úmidas cobertas com
vegetação e declaradas de interesse social por ato do Chefe do
Poder Executivo Estadual ou Municipal.
Art. 2º Entende-se por áreas úmidas, os pantanais e
superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas e
cobertas originalmente por florestas e outras formas de
vegetação adaptadas à inundação.
Art. 3º A intervenção e a utilização de áreas úmidas
serão permitidas, desde que sejam seguidos critérios técnicos
que minimizem impactos ambientais.
Parágrafo único. As condições de intervenção e a
utilização de áreas úmidas serão estabelecidas pelo Instituto
Ambiental do Paraná em normativa própria.
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Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Resolução SEMA nº 041 - 27 de Julho de 2010:
Súmula: Autorizar nos termos na Instrução Normativa
do Ministério do Meio Ambiente, nº 5, de 08 de setembro de
2009, artigo 1º, a implantação de ações com a finalidade de
recuperar e preservar as condições ambientais das Áreas de
Preservação Permanente – APP, no entorno de nascentes no
Estado do Paraná, garantindo assim a melhoria de qualidade de
vida e o aumento da disponibilidade de água, incentivando os
proprietários rurais a recuperarem as nascentes existentes em
suas propriedades.
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
n° 8.485, de 03 de Junho de 1987 e Lei n° 10.066, de 27 de Julho
de 1992 e alterações posteriores, e pelo Decreto n° 6.657, de 07
de abril de 2010, e;
CONSIDERANDO:
O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NASCENTES
PROTEGIDAS, assinado em 22/03/2010 entre a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Instituto
Ambiental do Paraná, Instituto das Águas do Paraná, Empresa
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural e
Organização das Cooperativas do Paraná e seus compromissos;
A necessidade de orientar as instituições do Sistema
SEMA relativamente à recuperação de nascentes.
Que na implementação do programa governamental
interinstitucional para a Gestão Ambiental Integrada em
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Microbacias – PGAIM, a recuperação de nascentes e mata ciliar
faz parte dos trabalhos a serem realizados;
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar nos termos na Instrução Normativa do
Ministério do Meio Ambiente, nº 5, de 08 de setembro de 2009,
artigo 1º, a implantação de ações com a finalidade de recuperar
e preservar as condições ambientais das Áreas de Preservação
Permanente – APP, no entorno de nascentes no Estado do
Paraná, garantindo assim a melhoria de qualidade de vida e o
aumento da disponibilidade de água, incentivando os
proprietários rurais a recuperarem as nascentes existentes em
suas propriedades.
Parágrafo Único. para recuperação das nascentes será
utilizado como referência o documento: “Nascentes Protegidas e
Recuperadas”

(SEMA

(2010),

disponível

em:

http//www.meioambiente.pr.gov.br.
Art. 2º. A recuperação de nascentes localizadas em Área
de Preservação Permanente - APP deve respeitar os requisitos
técnicos estabelecidos nesta resolução.
Parágrafo 1º. A recuperação voluntária de nascentes,
visando a regularização de fluxo hídrico ou desassoreamento
com recuperação ou não da área de proteção permanente
adjacente, deverá ser comunicada aos órgãos gestores
ambientais do Estado do Paraná por meio do preenchimento do
Cadastro de Nascentes conforme modelo disponível no sítio
eletrônico da SEMA, nos escritórios regionais do Instituto
Ambiental do Paraná, nos escritórios regionais do Instituto das
Águas do Paraná ou Escritórios do Instituto EMATER, devendo o
interessado prestar no mínimo, as seguintes informações:
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I - dados do proprietário ou possuidor do imóvel;
II - dados da propriedade ou posse, incluindo um dos
documentos: nº da matrícula; certidão imóvel no Registro Geral
do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse;
III - localização com a indicação das coordenadas
geográficas da nascente e da APP a ser recuperada.
Parágrafo 2º. O Instituto Ambiental do Paraná - IAP ou
o Instituto das Águas do Paraná poderão, a qualquer tempo,
realizar vistoria técnica nas APPs em processo de recuperação
para aferir a sua eficácia e, quando for o caso, determinar
medidas complementares cabíveis.
Art. 3º. As ações de recuperação de nascentes terão a
coordenação da Coordenadoria de Recursos Hídricos da SEMA e
terão abrangência em todo o Estado do Paraná, devendo as
regionais da SEMA/IAP e Instituto das Águas, difundir, realizar,
prestar apoio técnico e operacional para o cadastro,
mapeamento das nascentes em cada região podendo contar com
o apoio das cooperativas locais e escritórios do Instituto Emater,
em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica
“NASCENTES PROTEGIDAS”.
Art. 4º. Fica autorizado uso do formulário de CADASTRO
de nascentes como requerimento de dispensa de outorga para
pequenos

usos

de

água

proveniente

de

nascentes

exclusivamente, tendo em vista a necessidade de atendimento
das disposições da RESOLUÇÃO Nº 039/04 – SEMA, devendo o
mesmo ser protocolado no Instituto das Águas do Paraná.
Lei 11054 - 11 de Janeiro de 1995:
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Essa lei dispõe sobre a lei Florestal do Estado e dentre outra providencias
estabelece:
CAPÍTULO I
DO REGIME FLORESTAL
Art. 1º. As florestas existentes no território paranaense
e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às
terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os
habitantes do Estado, exercendo-se os direitos de propriedade
com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta
Lei Florestal do Estado estabelece.
Art. 2º. A atividade florestal deverá assegurar, além de
seus objetivos sócio-econômicos, a manutenção da qualidade de
vida e o equilíbrio ecológico.
Art. 3º. A autorização para a exploração dos
remanescentes de floresta nativa do Estado somente será
permitida através de técnicas de manejo.
Art. 4º. A política florestal e a execução desta Lei serão
aplicadas pela autoridade florestal, mantida pelo Poder
Executivo Estadual, com estrutura própria definida em lei.
Art. 5º. As florestas e demais formas de vegetação
nativa existentes no território paranaense ficam classificadas,
para efeito das disposições desta Lei, em:
I - preservação permanente;
II - reserva legal;
III - produtivas;
IV - unidades de conservação.
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Art. 6º. Consideram-se de preservação permanente, no
âmbito do Estado do Paraná, as florestas e demais formas de
vegetação especificadas no código florestal brasileiro.
§ 1º. A autoridade florestal criará mecanismos e
estimulará a recomposição das áreas de preservação
permanente atualmente degradadas ou sem cobertura vegetal.
§ 2º. Na pequena propriedade onde o proprietário não
tiver recursos para recomposição das áreas de preservação
caberá à autoridade florestal fornecer os meios necessários.
CAPÍTULO IV
DO REFLORESTAMENTO, MANEJO E EXPLORAÇÃO
Art. 26. As florestas não sujeitas ao regime de utilização
limitada prevista em lei e ressalvada a de preservação
permanente são suscetíveis de exploração e transformação
obedecidas as disposições legais.
Art. 28. As áreas degradadas, não classificadas como de
preservação

permanente,

deverão

ser

prioritariamente

utilizadas para implantação de programas florestais visando sua
reintegração ao processo produtivo.
Art. 29. As formações florestais, localizadas na faixa de
entorno de lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou
artificiais, terão função protetora, podendo, no entanto, ser
exploradas através de técnicas de manejo, a critério da
autoridade florestal, salvo as faixas previstas como de
preservação permanente com limite mínimo de 30m a contar da
linha de água junto às margens.
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A legislação municipal que remete ao tema de áreas de preservação
permanente para o município de Bituruna são as seguintes:
LEI Nº 554/1996: AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL À DECLARAR
COMO ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DIVERSAS ÁREAS DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizado à declarar como Área de Preservação Permanente as
áreas urbanas de propriedade do Município relacionadas abaixo:
AREA Nº 01 - Localizada nas proximidades do Clube
União e Progresso desta cidade com áreas de 7.095 m² adquirida
do Sr. Olavo Pereira, matricula nº 8983 do Registro de Imóveis
Ibelmar Selene de União da Vitória - PR.
AREA Nº 02 - Área localizada nas proximidades da Av.
Itália com área de 60.500 m² adquirida de Carlos Bertoletti,
matricula nº 9154 do Registro de Imóveis de Ibelmar Selene de
União da Vitória- PR.
AREA Nº 03 - Localizada ao lado da Av. Paraná nas
proximidades do Complexo Esportivo "Luiz Ravanello" com área
de 6.400 m², comprada de Dirceu Peruzzo com a escritura em
fase de elaboração.
AREA Nº 04 - Localizada na margem esquerda do Rio
Herval, fazendo parte do Imóvel destinado à Área Industrial José
Menegatti, terras compradas de Paulo Roberto Geyer, com área
aproximada de 50.000 m² devidamente matriculada sob nº
11.177 e 11. 178.
Art. 2º As áreas acima identificadas deverão ser
preservadas definitivamente não sendo permitido doações para
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implantações de Loteamentos ou construções de residências,
comércio e indústrias.
Art. 3º As áreas em pauta devem ser cercadas e
identificadas para o conhecimento dos Munícipes.
Art. 4º O Município deverá conservar as referidas áreas
limpas, mas sempre evitando o corte de árvores e substituindo
as árvores que forem danificadas ou morrerem no decorrer do
tempo.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
LEI Nº 580/1996: AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL À
DECLARAR COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÁREA DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO.
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a declarar como Área de Preservação Permanente a
área de propriedade do Município de Bituruna, conforme Lei
Estadual Nº 11313 de 17 de janeiro de 1996, com 363.000,00 m²,
registrada no livro de Transmissão "3X", às folhas nº 132, sob nº
22624, datado de 18 de dezembro de 1956, do Cartório do 1º
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória,
sendo localizada às margens do Rio Jararaca, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 26/99: DECRETA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA:
Art. 1º Fica Decretado como de Utilidade Pública para
fins de desapropriação amigável ou judicial, o lote urbano nº 22
A de quadra 10, com 454,00 m², situado próximo ao Clube União
e progresso, nesta cidade.
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Art. 2º O referido lote é de propriedade de Nerry
Catarina Cherubini e outros, conforme matrícula nº 7023 do 1º
Registro de Imóveis de União da Vitória - PR.
Art. 3º A referida desapropriação tem como finalidades
destinar o referido imóvel com reserva de preservação
permanente, considerando que o mesmo encontra-se próximo a
outra área com as mesmas características, sendo a mesma de
propriedade do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
LEI Nº 2.072/2019; Institui o Programa Municipal de Proteção de Nascentes
de Água denominado "Renascente" e dá outras providências.
Art. 1º Fica instituído no âmbito do município de
Bituruna o Programa Municipal de Proteção de Nascentes de
Água denominado - RENASCENTE
§ 1º Para os fins previstos nesta lei considera-se que
Nascente de Água, o afloramento natural do lençol freático, que
apresenta perenidade e dá início a um curso de água.
§

2º

Consumidor

e

proprietário,

referem-se,

respectivamente, às famílias que fazem uso das águas de
nascentes para si, animais e plantas, e ao cidadão proprietário
do imóvel onde a nascente está situada, sendo possível acumular
as duas situações.
Art. 2º Esta lei atinge todo cidadão possuidor e/ou
consumidor de água de nascente, urbano ou rural.
Art. 3º O Programa RENASCENTE, observado o disposto
no art, 1º da Lei da Política dos Recursos Hídricos - Lei 9.433 de
08 de janeiro de 1997, no inciso II do art. 3ºda resolução
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CONAMA 303 de 20 março de 2002, e nas demais legislações
vigentes, tem como diretrizes:
I - Garantir a potabilidade da água consumida
diretamente de nascentes, assegurando estado químico e
biológico dentro dos padrões adequados ao consumo;
II - Atuar preventivamente na incidência de doenças
adquiridas por consumo de águas impróprias;
III - Despertar na população a constante reflexão sobre
a importância da água no planeta bem como sua disposição para
o consumo humano, animal e vegetal;
IV - Proteger as nascentes do município com vistas a
manutenção do equilíbrio natural da vida aquática evitando a
degradação, a poluição e agressão contra áreas ambientalmente
sensíveis e vulneráveis.
Art. 4º Os proprietários ou usuários de água de
nascente, interessados em ter suas nascentes protegidas,
deverão se inscrever junto à Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente.
Parágrafo

único.

O

atendimento

se

dará

ordinariamente por ordem de inscrição, no entanto poderão
receber atendimento prioritário os casos em que os
consumidores de água estejam utilizando águas mais suscetíveis
a contaminação do ambiente do entorno.
Art. 5º A realização da proteção da nascente se dará
através de técnicos de diversas áreas do quadro de servidores do
município em parceria com técnicos do Instituto EMATER, e da
Casa Familiar Rural, e com a participação dos usuários e
proprietários de nascentes.
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Art. 6º O projeto técnico descritivo do programa
RENASCENTE, torna-se parte integrante desta lei, e consta como
anexo I.
Art. 7º Os recursos financeiros necessários constarão de
dotação orçamentaria própria alocada no orçamento da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
LEI Nº 1327/2008: DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS
URBANOS NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
.....
Capítulo IV
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS
Art. 6º Os loteamentos deverão atender aos seguintes
requisitos:
.....
IV - Ao longo das águas correntes e dormentes deverá ser
obedecido o Código Florestal, quanto à faixa de preservação
permanente da mata ciliar de fundo de vale.
a) A Prefeitura Municipal poderá ampliar a faixa de
proteção a critério próprio, bem como exigir vias públicas
marginais, paralelas e contíguas à faixa de proteção;
b) A área correspondente à faixa de proteção não poderá
ser considerada no cômputo da percentagem exigida no inciso II,
deste artigo.
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....

LEI Nº 1345/2008: DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E
RURAL DO MUNICÍPIO DE BITURUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
...
TÍTULO III
DO ZONEAMENTO
Art. 12 A Macrozona Urbana do Município de Bituruna,
conforme consta no Anexo IV - Mapa de Zoneamento do Uso e
da Ocupação do Solo da Área Urbana, parte integrante desta Lei,
fica dividida em zonas urbanas, as quais passam a ser
denominadas como segue:
....
AMAN - Área de Manancial
SEPP - Setor Especial de Preservação Permanente
ZRO - Zona de Restrição a Ocupação
ZOC - Zona de Ocupação Controlada
ZP - Zona Parque
....
Art. 20 A Área de Manancial - AMAN é formada pela
área correspondente a micro-bacia delimitada a partir da
Estação de captação de água da SANEPAR, localizada na região
sul da área urbana. Tem como função disciplinar os usos de
forma a evitar prejuízos ao manancial de abastecimento de
água.
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Art. 21 A Zona de Restrição a Ocupação - ZRO,
corresponde às áreas com declividade superior a 30%, onde
procura-se evitar a ocupação e a consequente exposição do solo,
desviando os vetores de crescimento populacional para outras
regiões da área urbana.
....
Art. 23 A Zona Parque - ZP visa demarcar as áreas onde
estão ou serão implantados parques dentro da área urbana de
Bituruna.
Art. 24 Os Setores Especiais de Preservação Permanente
- SEPP são faixas de terreno destinadas à preservação ou
reconstituição das matas ciliares ao longo dos cursos, das
encostas e topos de morros.
Parágrafo Único. É dever do Poder Público Municipal,
através dos órgãos competentes, o resguardo e a reconstituição
das matas ciliares, auxiliado, se necessário pelas instituições
estaduais, federais e privadas.
TÍTULO IV
DAS ZONAS
...
Art. 32 A Área de Manancial - AMAN é formada pela
área correspondente a micro-bacia delimitada a partir da
Estação de captação de água da SANEPAR, localizada na região
sul da área urbana. Tem como função disciplinar os usos de
forma a evitar prejuízos ao manancial de abastecimento de
água.
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Art. 33 A Zona de Restrição a Ocupação - ZRO,
corresponde as áreas com declividade superior a 30%, onde
procura-se evitar a ocupação e a conseqüente exposição do solo
nestes locais, desviando os vetores de crescimento populacional
para outras regiões da área urbana.
...
Art. 35 A Zona Parque - ZP visa demarcar as áreas onde
estão ou serão implantados parques dentro da área urbana de
Bituruna.
Art. 36 O Setor Especial de Preservação Permanente de
Fundo de Vale (APPFV) corresponde às áreas de matas ciliares ao
longo de rios e córregos e às áreas alagáveis.
Parágrafo Único. Para esse Setor propõe-se:
a) reconstituição de mata ciliar onde se faz necessário;
b) recomposição da vegetação de encostas e topos de
morros;
c) reassentamento das habitações que se encontram em
áreas de restrição da ocupação;
d) fiscalização constante, a fim de evitar a ocupação das
referidas áreas;
e) proibição de parcelamento do solo.
....
TÍTULO VI
DA PROTEÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Art. 49 Para os efeitos de proteção necessária dos
recursos hídricos do Município ficam definidas as faixas de
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drenagem dos cursos d`água ou Fundos de Vale, de forma a
garantir o perfeito escoamento das águas pluviais das bacias
hidrográficas e preservação de áreas verdes.
a) Todos os cursos de água ou fundos de vale
abrangidos pelo Perímetro Urbano terão uma faixa arborizada
de, no mínimo, 50m (cinqüenta metros), ao redor das nascentes
e 30m (trinta metros) para cada lado das margens, consideradas
como área de preservação, portanto, não edificáveis.
b) Nos cursos d`água canalizados abertos dever-se-á
prever uma faixa não edificável de, no mínimo, 15m (quinze)
metros para cada lado das paredes do canal.
c) Nos cursos d`água canalizados cobertos dever-se-á
prever uma faixa de manutenção não edificável de, no mínimo,
5 m (cinco) metros para cada lado das paredes da canalização.
Art. 50 O Município, a seu critério, poderá condicionar a
permissão de obras de ampliação nos lotes existentes às
margens já comprometidas dos cursos d`água, à feitura de obras
de recuperação nos mesmos.
..
Além da legislação levantada e pertinente ao tema considerou-se também a
sugestão que foi proposta no estudo realizado pela MINEROPAR/ IAT citado
anteriormente que recomendava incorporar a Área de Risco do Morro da Antena ao
Plano de Diretor do Município, na qualidade de Área de Preservação Permanente.
Sendo assim, recomenda-se à Prefeitura Municipal de Bituruna incorporar a
Área de Risco do Morro da Antena ao Plano de Diretor do Município, na qualidade de
Área de Preservação Permanente. Os limites desta Área de Risco envolvem setores da
encosta destituídos de feições de instabilidade, de modo a evitar que a sua eventual
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ocupação induza a abertura de acessos diretos à Rua Itália, gerando cortes em colúvio
instável ou produzindo focos de instabilidade em cortes e desaterros encosta acima.
Os moradores já instalados nos conjuntos residenciais Jaworski, Nalon e
Mattiola não precisam ser removidos da área, porque as suas residências localizam-se
a distâncias seguras das feições de instabilidade presentes na encosta
Ressalta-se que para a delimitação dessas áreas restritivas de nível 1 foram
utilizadas as condicionantes mais restritivas encontradas na legislação.
Além dos aspectos legais, critérios técnicos obtidos através do conhecimento
de condicionantes naturais é essencial para se estabelecer políticas de
desenvolvimento municipal, levando em considerações aspectos como relevo,
hidrografia, áreas sujeitas a riscos ambientais (inundações, movimentos de massa,
erosões, colapsos de solo, poluição de águas, etc.) cobertura vegetal, entre outros.
Com o levantamento desses dados, compilação e análises cruzadas de mapas foi
possível delimitar outras áreas que devem ser delimitadas como áreas restritivas de
nível 1:
•

Áreas onde as baixas declividades (0 a 3%) coincidem com os solos
hidromórficos e/ou depósitos aluvionares em áreas não consolidas, são
as áreas com maiores probabilidades de ocorrência de inundações, por
isso a necessidade de restringir a sua ocupação.

•

Nas altas declividades (> 30%) a finalidade de não consentir ocupações
antrópicas se deve ao fato desses terrenos apresentarem maior
possibilidade de acidentes geológicos e sua ocupação poderia ser uma
indutora de escorregamentos, queda de blocos, etc. Além da condição
de cautela com a segurança (não gerar impacto na estabilidade
geológica), nesses locais as áreas devem ser preservadas devido a sua
importância para o ambiente, como forma de proteger a
biodiversidade, a paisagem, fauna e flora.
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Nível de Restrição 2:
Através da análise de declividade do terreno foi possível observar que há
porções dentro do perímetro urbano que apresentam declividades relativamente
baixas e que são passíveis de alagamentos (declividades entre 3 e 5%). Teoricamente
essas áreas que apresentam declividades baixas e que seriam áreas pouco apropriadas
para o uso e ocupação antrópica deveriam entrar todas na condição de área restritiva
1, mas por se tratar de área urbana consolidada e como há existência de redes de
drenagem, optou-se por delimitar como área restritiva 2, onde poderá ocorrer o uso e
ocupação antrópica desde que obedecendo critérios técnicos diferenciados. O fator
ambiental limitante em área consolidada e que já apresenta outros fatores
influenciáveis (como rede de drenagem existente) deve na medida do possível ser
adaptado para manter a condição de utilização devido ao próprio desenvolvimento do
município ocorrer nesses espaços, no zoneamento essas áreas irão apresentar critérios
específicos como condicionantes para o seu uso e ocupação.
Nível de Restrição 3:
Áreas de níveis de restrição 3 são consideradas as áreas que precisam de
atenção especial e racionalização no estímulo ao crescimento para uso e ocupação
antrópicos, por se tratarem de áreas mais susceptíveis a fragilidades ambientais.
Nas regiões com declividades entre 20% e 30%, são as áreas que podem
ocorrer ocupação desde que avaliadas com maior critério e poderá haver a
necessidade de apresentação de estudos complementares para liberação do uso e
ocupação, pois se tratam de terrenos com declividades altas e com maiores
probabilidades de ocorrência de eventos de movimentos de massa gravitacional como
escorregamentos, queda de blocos e tombamentos, corridas de massa, rastejos.
Além das condições de declividade, área de manancial para abastecimento
público entra nessa categoria, pois nesses locais os cuidados com uma possível
contaminação devem ser mais criteriosos, evitando nessas porções atividades com
potencial poluidor.
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No município de Bituruna foram levantadas 7 (sete) Unidades de
Conservação: Parque Ecológico, Parque Municipal de Bituruna, Parque Municipal I,
Parque Municipal Recanto da Ferradura, Parque Natural Municipal Antonio Necy
Cherubini e Lidia Abruzzi Cherubini, Parque Natural Municipal Gelmi Cherubini e
Zulema Anna Frizon Cherubini e Parque Natural Municipal Lino Cherubini e Elsa
Terrasconi Cherubini, as unidades de conservação que tiverem plano de manejo devem
seguir o mesmo, portanto essas áreas entram nesse nível de restrição, pois necessitam
obedecer a critérios estabelecidos no seu próprio plano de manejo ou caso não
possuam, essas áreas precisam de critérios para uso e ocupação.
Nível de Restrição 4:
São as áreas que não apresentam nenhum fator limitante do ponto de vista
ambiental e da legislação vigente. São as áreas mais apropriadas para a uso e
ocupação, apresentam declividades entre 5% e 20%, onde áreas com essas
declividades e que não apresentam nenhum outro fator ambiental limitante, foram
definidas para se direcionar o zoneamento, estimulando a ocupação em áreas menos
suscetíveis à riscos geológicos/geotécnicos e que apresentam condições adequadas
para cada forma de ocupação definida. Nessas condições os riscos de acidentes
ambientais naturais como escorregamentos, erodibilidades, alagamentos, inundações,
etc. são abrandados. Além desse fator, estimular o desenvolvimento dentro desse
contexto, tendo o conhecimento do meio físico, condiciona-se positivamente fatores
como escoamento superficial, infiltração de água, planejamento de abertura de novas
vias, etc. São as áreas mais apropriadas para instalação de empreendimentos.
Ressalta que havendo sobreposição de condicionantes deverá sempre ser
utilizada a condicionante mais restritiva.
Com a elaboração do Mapa 18 de áreas com níveis de restrições ao uso e a
ocupação foi possível observar que a área urbana do município apresenta diversos
fatores de condicionantes limitantes do ponto de vista ambiental. Por se tratar de uma
área já consolidada, que desapropriações ou “congelamento” de crescimento poderia
acarretar em diversos outros problemas ao município, o zoneamento proposto
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apresenta algumas condicionantes para essa região e que devem ser respeitadas para
que se minimize dentro do possível os problemas de cheias e inundações no município.
Ressalta-se que devido ao atual momento de saúde pública nacional, a análise
dos níveis de restrição poderá sofrer alterações, visto que está impossibilitado o
levantamento in loco. No decorrer das do processo de Revisão do Plano Diretor
Municipal de Bituruna, esta análise será atualizada.
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Mapa 17: Mapa de Aptidão do Solo Municipal
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Mapa 18: Mapa de Aptidão do Solo Urbano
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5. USO E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO
5.1.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO RURAL
O município de Bituruna se localiza no sul do Estado do Paraná, à margem

esquerda do Rio Iguaçu ao norte e ao sul com o rio Iratim, no terceiro planalto
paranaense, com uma área de aproximadamente 1.124 KM², e uma altitude de
aproximadamente 900 metros acima do nível do mar.
O município possui sete assentamentos da reforma agrária instalados pelo
INCRA, com 408 famílias residentes numa área de aproximadamente 14.448,00 há, em
sete projetos rurais. O Quadro abaixo apresenta a relação dos assentamentos:
Quadro 13 – Relação dos Assentamentos Rurais de Bituruna.
Nº.

Nome do Assentamento

1.

Assentamento 12 de abril (208 famílias)

2.

Assentamento 27 de outubro (67 famílias)

3.

Assentamento Criciuminha (32 famílias)

4.

Assentamento Etiene (24 famílias)

5.

Assentamento Rondon III (82 famílias)

6.

Assentamento Santa Bárbara (65 famílias)

7.

Assentamento Sonho de Rose (35 famílias)

Comunidades Pertencentes
Comunidade Reponte
Comunidade Cascata
Comunidade São Braz
Comunidade São Roque
Comunidade Entre Rios
Comunidade Lari Bogus
Comunidade Nosso Senhor do
Bom Fim

Comunidade Sagrada Família
Comunidade São Francisco
Comunidade Nossa Senhora
Aparecida
Comunidade Santa Izabel
Comunidade São Miguel

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2005.
ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O município tem distribuídas pelo seu território 42 (quarenta e duas)
localidades, cuja relação está apresentada no Quadro abaixo:
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Quadro 14 – Relação das Localidades de Bituruna
Nº

Nome da Localidade

Nº

Nome da Localidade

1.

Linha Augusto Loureiro

2.

Linha Papua

3.

Linha Barra do Jacutinga

4.

Linha Pitanga

5.

Linha Bet

6.

Linha Pitanguinha

7.

Linha Boa Esperança

8.

Linha Remasa

9.

Linha Boa Vista

10.

Linha Rio doa Antas

11.

Linha Bracatinga

12.

Linha Rosário

13.

Linha Campo Novo

14.

Linha Sábia

15.

Linha Colorado

16.

Linha Saltinho

17.

Linha Cresciuma

18.

Linha Salto Bonito

19.

Linha Empoçado

20.

Linha Santa Catarina

21.

Linha Encantilado

22.

Linha Santa Gema

23.

Linha Engano

24.

Linha Santa Isabel

25.

Linha Faxinal dos Santos

26.

Linha Santa Maria

27.

Linha Gramados

28.

Linha Santa Terezinha

29.

Linha Iratimzinho

30.

Linha Santo Augusto

31.

Linha Jacutinga

32.

Linha São José

33.

Linha Jararaca

34.

Linha São Paulo

35.

Linha Navaski

36.

Linha São Roque

37.

Linha Navegantes

38.

Linha São Vicente

39.

Linha Ortigara

40.

Linha Vista Alegre

41.

Linha Palmas

42.

Linha Volta Grande

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2005.
ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Um fator restritivo à ocupação ao norte do município é a Represa de Foz do
Areia, localizada no seu extremo noroeste, cujo lago compreende todo limite municipal
ao norte. Essa usina hidrelétrica é considerada a maior entre as 18 usinas do sistema
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próprio de geração da Copel e as cinco instaladas ao longo do Rio Iguaçu, e localiza-se
entre os municípios de Bituruna e Pinhão. Tem 1.676 megawatts de potência instalada
e opera um reservatório com 165 quilômetros quadrados de superfície, armazenando
5,7 milhões de metros cúbicos de água. Esse lago serve para regularizar a vazão do
Iguaçu nas quatro usinas situadas rio abaixo (Segredo, Salto Santiago, Salto Osório e
Governador José Richa). A usina teve suas obras iniciadas em 1975, a barragem foi
concluída em 1979 e a usina em 1980, quando começou a operar.
Figura 23- Represa de Foz do Areia em Bituruna

FONTE: COPEL, 2020.

Sua barragem, de enrocamento compactado com laje impermeabilizada de
concreto na face de montante, tem 160 metros de altura, o equivalente a um edifício
de 50 andares, e 820 metros de comprimento, figurando entre as maiores estruturas
do gênero no mundo todo. O maciço tem volume de 13,3 milhões de metros cúbicos
de basalto retirado das escavações necessárias à implantação das demais estruturas.

P á g i n a | 179

PRODUTO 03 – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 01

Figura 24- Área de lazer Linha BET – Junto à Represa de Foz do Areia em Bituruna

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020.

Em Bituruna está implantada a Área de Lazer Linha Bet, que permite passeios
de balsa, barco e outros esportes aquáticos na represa de Foz do Areia. Situada a
aproximadamente 20 Km do centro da cidade, dispõe de sanitários, restaurante, área
de alimentação, quiosques, camping, piscina, cancha de bocha, vôlei de areia, futebol
suíço.
A Resolução do Conama n° 302/2002 regulamentou a obrigatoriedade da
criação de faixa de preservação permanente de 100m ao longo de represas artificiais
em área rural e em 2008, foi elaborado o Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno de Reservatório Artificial - PACUERA.
O PACUERA dividiu a área de 1000 m no entorno da represa, nas seguintes
zonas: Zona de Segurança do Reservatório; Zona de Preservação e Conservação
Ambiental; Zona de Usos Múltiplos do Reservatório; Zona de Turismo e Lazer; Zona de
Atividades Agrossilvopastoris e Zona Urbana.
No caso de Bituruna é interessante observar que praticamente um quarto
(24,06%) do território municipal é destinado aos reflorestamentos, enquanto 30% às
áreas de preservação permanente e aproximadamente 20% de matas restando,
portanto, em torno de um quarto (26,01%) das áreas municipais que atualmente
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encontram-se destinadas a agricultura e pecuária, além das áreas urbanas. No entanto,
essa consultora não obteve dados suficientes para a espacialização dessa informação.
Do ponto de vista das propriedades na área rural, é interessante observar que
aproximadamente 70% dos produtores são proprietários dos estabelecimentos e que
a área média dessas propriedades é de 79 ha.
Quadro 15 – Estabelecimentos Agropecuários e Área segundo a condição do produtor –
2017.

FONTE: CADERNO MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020.

5.2.

OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO URBANO

No que se refere à área urbana, na Sede Urbana Municipal concentram-se as atividades
urbanas municipais. A Sede Urbana está dividida em dez bairros, conforme mostra o
Quadro 16 e a listagem abaixo:
Quadro 16- Relação de Bairros na Sede Municipal
Bairro

Área (km²)

Bela Vista

0,39

Centro

1,05

Jardim Andréia

1,51

Nossa Senhora Aparecida

2,07
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São Cristóvão

2,03

São Francisco

0,53

São João

1,02

São Pedro

1,03

São Vicente

0,31

Vila Mariana

1,12

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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Mapa 19: Bairros da Sede
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5.2.1. EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA
O primeiro reconhecimento da região onde se localiza Bituruna se deu por
volta de 1814, a partir de uma expedição rumo ao Rio Grande do Sul, comandada por
Atanagildo Pinto Martins que atravessou os campos dos “Ibiturunas”, cuja
denominação refere-se ao grupo indígena que habitava a região KRUGER). Mais tarde
foram denominados Campos de Palmas, em homenagem ao Conde de Palma, então
governador de São Paulo.
Em 1924, o município de Bituruna teve sua origem num núcleo colonial
formado por brasileiros, sendo que sua primitiva denominação foi “Santo Antônio do
Iratim”. Naquele ano, foi fundada a Empresa Colonizadora Santa Bárbara Ltda, a qual
adquiriu as Fazendas Santa Bárbara e Santo Antônio do Iratim, situadas no Município
de Palmas.
Após as primeiras famílias, vieram outros moradores e desbravadores que
construíram suas casas, nascendo assim uma pequena vila chamada Santa Bárbara. Os
pioneiros foram chegando, cortando árvores (principalmente o pinheiro) e construindo
suas casas. Com isso a sede do município foi crescendo às margens do rio Herval.
Em 1925, a sede contava com 31 residências, uma Igreja, três casas
comerciais, um engenho de serra, um moinho para trigo e milho, curtume, ferraria,
entre outros. Em 1926, o povoado passou a ser conhecido por “Colônia Santa Bárbara”
e já se colhiam frutos dos trabalhos executados por colonos oriundos do Rio Grande
do Sul, em sua maioria italianos. Inclusive, a colônia teve progresso acentuado com a
extração, industrialização e comércio de madeira.
Sendo de origem italiana, os primeiros moradores trouxeram suas tradições,
entre elas sua grande religiosidade, levando-os a construir a Primeira Igreja, tendo
como padroeira Santa Bárbara e, a 4 de dezembro de 1926 foi celebrada a 1º Missa
com festa em honra a Padroeira Santa Bárbara. Com a abertura de uma estrada ligando
este pequeno povoado à cidade de União da Vitória, toda a região teve um grande
impulso.
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O Distrito Judiciário de Santa Bárbara foi criado pela Lei Estadual nº 2565, de
2 de abril de 1928, no Município de Palmas. Em divisão administrativa referente ao ano
de 1933, o distrito de Santa Bárbara permanece no município de Palmas. Assim
permanecendo em divisões territoriais datadas de 31/12/1936 e 31/12/1937. Pelo
decreto-lei estadual n.º 7573, de 20-10-1938, o distrito de Santa Bárbara foi
transferido do município de Palmas para o de União da Vitória. No quadro fixado para
vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Santa Bárbara figura no município de
União da Vitória. Pelo decreto-lei estadual n.º 199, de 30/12/1943, o distrito de Santa
Bárbara passou a denominar-se Bituruna. Sob o mesmo decreto transfere o distrito de
Bituruna do município de União da Vitória para o de Palmas.
Finalmente, a 26 de dezembro de 1954, de acordo com a Lei Estadual N° 253,
foi elevado à categoria de município autônomo, sendo desmembrado do município de
Palmas. No ano seguinte foram realizadas as primeiras eleições para prefeito e, em 14
de dezembro de 1955 se deu a instalação do Município de Bituruna, com a posse do
prefeito eleito.
O município possui dois distritos: o da Sede Municipal e Santo Antônio do
Iratim que foi criado em 16 de janeiro de 1958, através da Lei Estadual nº. 3522.
Em 2008, foi elaborado o Plano Diretor Municipal de Bituruna, que pretendia
organizar seu crescimento pelo prazo de 10 anos. Passado esse tempo, é possível
registrar algumas alterações que foram efetivadas no seu conteúdo, ou mudando sua
proposta inicial, ou agregando novas questões. A seguir, são apresentadas as leis que
refletem essas mudanças por assunto e data.
Assunto: USO DO SOLO
I. LEI Nº 1700/2013 - ALTERA O MAPA DE ZONEAMENTO DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONSTANTE DA LEI
1345/2008.

P á g i n a | 185

PRODUTO 03 – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 01

II. LEI Nº 1714/2013 - DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS URBANÍSTICAS PARA A
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE E
EQUIPAMENTOS AFINS AUTORIZADOS E HOMOLOGADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE.
III. LEI Nº 1752/2014 - ALTERA O ANEXO I - TABELA I DA LEI Nº 1345/2008 QUE
DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE
BITURUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
IV. LEI Nº 1870/2016 - ALTERA O MAPA DE ZONEAMENTO DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONSTANTE DA LEI Nº
1345/2008.
Assunto: HABITAÇÂO
V. LEI Nº 1356/2008 - CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL - FHIS E INSTITUI O CONSELHO GESTOR DO FHIS.
(Vide Decretos nº 111/2013, nº 14/2014, nº 63/2015 e nº 115/2019)
VI. LEI Nº 1562/2011 - CRIA ZEIS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VII. LEI Nº 1676/2013 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DESENVOLVER
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV),
ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.977/2009, ALTERADA PELA LEI Nº
12.424/2011.
VIII. LEI Nº 1825/2015 - DISPÕE SOBRE O PROGRAMA MAIS HABITAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
IX. LEI Nº 1847/2016 - REGULAMENTA O PROGRAMA MAIS HABITAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1825/2015.
X. LEI Nº 1939/2017 - DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE
INTERESSE SOCIAL EM ÁREAS URBANAS DO MUNÍCIPIO DE BITURUNA E CONTÉM
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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XI. LEI Nº 1941/2017 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
PROMOVER EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM CONJUNTO COM O ESTADO DO
PARANÁ, EM LOTES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E REALIZAR A TITULAÇÃO AOS
BENEFICIÁRIOS FINAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
XII. LEI Nº 2.067/2019 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DESENVOLVER
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV),
ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.977/2009, ALTERADA PELA LEI Nº
12.424/2011, SOBRE O LOTEAMENTO ANTONIO BOESE PADILHA, REFERENTE AS
MATRÍCULAS 21.806 A 21.908.
XIII. LEI Nº 2.105/2019 - REGULAMENTA O PROGRAMA MAIS HABITAÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1825/2015.
Assunto: PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS
XIV. LEI Nº 1869/2016 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS
DO MUNICÍPIO DE BITURUNA, CONSTANTE DA LEI Nº 1344/2008.
Assunto: SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
XV. LEI Nº 1619/2012 - ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1346/2008, DE 22 DE
OUTUBRO DE 2008 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE ARRUAMENTO PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO, CONSTANTE DA LEI DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL DE BITURUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
XVI. LEI Nº 1766/2014 - ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1346/2008 A QUAL
DISPÕE SOBRE DIRETRIZES DE ARRUAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
VIÁRIO BÁSICO, CONSTANTE DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL
DE BITURUNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Mapa 20 apresenta a evolução urbana do perímetro urbano Sede do
município de Bituruna nas últimas duas décadas. Destaca-se que o perímetro urbano
possui quatro principais núcleos urbanos (resultado do relevo e das barreiras naturais
do município), sendo um deles, o bairro São João, mais afastado dos demais e o que se
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observa é que a evolução urbana da Sede seguiu esses núcleos, visto que desde 2000
até 2020 surgiram poucas edificações afastadas dos mesmos.
Percebe-se a consolidação e expansão da mancha urbana nos arredores
desses núcleos urbanos. No entanto, a ocupação mantém sua característica periférica
e esparsa, além disso a presença das áreas desocupadas continua ocorrente. Vale
destacar aqui os bairros São João e Vila Mariana, visto que ambos foram os que mais
cresceram em ocupação nos últimos dez anos.
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Mapa 20: Evolução urbana - Sede
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5.2.2. ZONEAMENTO DO USO DO SOLO EM VIGÊNCIA
A Lei Municipal 1348/2008 em vigor, que dispõe sobre o uso e ocupação do
solo urbano e rural do município de Bituruna, sofreu várias alterações entre 2008 e o
presente, como apresenta o quadro a seguir .
Quadro 17- Alterações na Legislação do Plano Diretor Municipal de Bituruna, 2008.
LEI Nº 2.090/2019 - Altera a Lei Municipal 1346/2008 a qual dispõe sobre diretrizes de
arruamento para implantação do sistema viário básico, constante da lei de uso e ocupação
do solo urbano e rural de Bituruna e dá outras providências.
LEI Nº 2.076/2019 - Altera a lei municipal 1346/2008 a qual dispõe sobre diretrizes de
arruamento para implantação do sistema viário básico, constante da lei de uso e ocupação
do solo urbano e rural de Bituruna e dá outras providências.
LEI Nº 1766/2014 –Altera a lei municipal Nº 1346/2008 a qual dispõe sobre diretrizes de
arruamento

para

implantação

do

sistema

viário

básico,

constante

da

lei

de uso e ocupação do solo urbano e rural de Bituruna e dá outras providências.
LEI Nº 1752/2014 - Altera o anexo i - tabela i da lei nº 1345/2008 que dispõe sobre o uso e
ocupação do solo urbano e rural do município de Bituruna e dá outras providências.
LEI Nº 1714/2013 - Dispõe sobre normas gerais urbanísticas para a instalação de estruturas
de suporte das estações rádio base e equipamentos afins autorizados e homologados pela
agência nacional de telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente.
LEI Nº 1619/2012 - Altera lei municipal nº 1346/2008, de 22 de outubro de 2008 que
dispõe sobre as diretrizes de arruamento para implantação do sistema viário básico,
constante da lei de uso e ocupação do solo urbano e rural de Bituruna e dá outras
providências.
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTEC TM,2020.

Com isso, houve modificações na Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do
solo, principalmente no que se refere ao sistema viário. Quanto ao uso e ocupação do
solo, as modificações ocorreram a partir da lei 1752 de 2014.
O zoneamento instituído pela Lei Municipal 1348/2008 possui dez zonas,
quatro eixos, um setor e uma área de manancial. No entanto em 2017, o Anexo IV da
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mesma lei foi substituído pela Lei Municipal nº 1.948, a qual realizou algumas
alterações como inclusões e exclusões de zonas e suas novas delimitações.
O Mapa 21, apresenta a espacialização do zoneamento do distrito Sede do
município de Bituruna, que conta com as seguintes zonas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona Comercial
Zona Especial de Interesse Social
Zona Industrial
Zona Industrial Especial
Zona Parque – Área de Preservação
Zona Parque – Áreas Administrativas
Zona Residencial de Baixa Densidade
Zona Residencial de Média Densidade
Zona de Ocupação Controlada
Zona de Restrição a Ocupação
Zona de Uso Misto
Eixo de Comércio Central
Setor Especial de Proteção Permanente
Área de Manancial

Inicialmente o que se percebe é que o atual zoneamento do distrito Sede não
atende a totalidade do perímetro urbano. Excluindo o bairro Centro, todos os demais
bairros do perímetro urbano possuem áreas sem definições urbanísticas, o que
acarreta em uma ocupação desordenada, visto que não existem parâmetros legais de
uso e ocupação do solo.
Vale destacar também, que grande parte do zoneamento é composto por
zonas de uso misto (ZUM), representando assim 28,6% da área total do zoneamento.
Outras zonas que têm parcelas significativas no zoneamento são as zonas ZP – Zona
Parque (21,76%), a ZOC – Zona de Ocupação Controlada (10,19%) e zonas que
estimulam o crescimento comercial como ECC – Eixo de Comércio Central e EC – Eixo
Comercial, representam cerca de 4,7%.
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Mapa 21: Zoneamento Sede
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5.2.2.1. DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO IRATIM
O Perímetro Urbano de Santo Antônio do Iratim é definido basicamente de
uma faixa ao longo da rodovia PR-446 e algumas transversais à rodovia.
Defronte à rodovia estão equipamentos públicos, como escola, posto de
saúde, assim como mercearias e oficinas mecânicas, com um total de 244 habitantes.
As densidades populacional e construída são muito baixas, não caracterizando uma
malha urbana consolidada, e dessa forma conclui-se que o crescimento urbano do
distrito deverá continuar se desenvolvendo muito lentamente e sua integração com a
área rural municipal se manterá forte, demorando a se consolidar como uma área
urbana propriamente dita.
Figura 25 – Foto Aérea do Distrito Santo Antônio do Iratim

FONTE: GOOGLE EARTH, 2020.

O Mapa 22 abaixo apresenta a espacialização do zoneamento do distrito de
Santo Antônio do Iratim, composto por:
•
•

Eixo de Comércio
Zona de Uso Misto
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Destaca-se que ao longo do trajeto da PR-446 foi definido com eixo de
comércio, caracterizando assim um eixo estruturador do distrito, visto que as
principais atividades econômicas da localidade encontram-se concentrados nessa
parte.
As demais áreas do perímetro urbano de Santo Antônio do Iratim são
classificadas como Zonas de Uso Misto (ZUM). Destaca-se aqui que a ZUM é destinada
ao uso habitacional, comunitário e de comércio e serviço vicinal, podendo ainda ser
implantadas indústrias de tipo 01.
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Mapa 22: Zoneamento Santo Antônio do Iratim
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5.2.3. USO ATUAL DO SOLO URBANO
Para fins de elaboração do mapa do uso e ocupação do solo atual no município
de Bituruna, adotou-se a predominância dos usos como principal fator para o
mapeamento, visto que o município não possui uma base de lotes atualizada. Sendo
assim, representou-se a predominância de uso por face de quadra através de
levantamento in loco, imagem de satélite e Google Street Maps.
Segundo o PDM/2008, “A forma da área urbana está fortemente vinculada
com as características de seu relevo. Situada entre as bacias hidrográficas do rio
Lajeado Tobias e do rio Herval e tendo a leste como umbral o rio Jararaca, a cidade se
desenvolveu ao longo de seus vales, onde a topografia é mais plana. Porém, ficou
confinada à leste e oeste por áreas com altas declividades.”
A situação mais complexa no que se refere ao uso e ocupação do solo
encontra-se na porção sudoeste da área urbana, no bairro São João, onde uma
ocupação irregular foi implantada numa área de relevo muito ondulado, e cresceu
agregando outras ocupações junto dela. Com uma distância de aproximadamente 5
kms da área central tem seu acesso condicionado a duas vias.
Do ponto de vista das atividades econômicas, se percebe uma dispersão das
atividades industriais na área urbana. O município dispõe de três áreas para
implantação de indústrias: O Parque Industrial das Araucárias, situado no sul do
perímetro urbano, próximo ao loteamento Vila Mariana, no bairro do mesmo nome;
O Parque Industrial José Menegatti, situado a nordeste do perímetro urbano, com
acesso pela Avenida Ismael Camargo dos Santos, cercado por um relevo com
declividades acentuadas; e o Parque Industrial Ângelo João Mercadante, situado no
extremo sul do perímetro urbano, próximo ao reservatório da Sanepar. A distância
deste último à rodovia PR-170 fica ampliada pela falta de uma via de ligação que
permitiria desviar os deslocamentos em direção àquela rodovia, que hoje são feitos
pela área central da cidade, conforme demonstra Mapa 23.
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Mapa 23: Mapa do Uso do Solo - Sede
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Recentemente o município comprou mais uma área para empreendimentos
industriais, conforme mostra a imagem abaixo. Localizada na parte Oeste do município
de Bituruna e afastada cerca de cinco quilômetros do bairro Centro, a área tem
556.600m² e fica próxima a Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) Reciclinho e ao
aterro sanitário municipal.
Figura 26 – Loteamento Industrial

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020.

Figura 27 – Localização loteamento Industrial

FONTE: GOOGLE EARTH, 2020.

Quanto às atividades comerciais e de serviços, elas se concentram na área
central, principalmente ao longo do calçadão da av. Oscar Geyer, onde foi implantado
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um projeto de revitalização recentemente. A rua Moisés Lupion, transversal à Avenida
Oscar Geyer, concentra pontos comerciais e de serviços, caracterizando-se também
como parte da área central da cidade. (ver mapa de comércio e serviços)
A Avenida Ismael Camargo dos Santos, que se configura como uma das
entradas da cidade, concentra a área comercial e de serviços do Bairro São Cristovão.
Na Vila Mariana, a Avenida Prefeito Farid Abraão, entre as Avenidas José Marcon e
Angelo Lodi, apresenta o maior número de atividades de comércio e serviços do bairro.
Essas concentrações poderão futuramente, quando estiverem mais
consolidadas, se transformar em polos de bairros, que garantirão espaços adequados
para implantação de equipamentos públicos, terminais de ônibus, entre outros.
Do ponto de vista dos equipamentos públicos, o município dispõe de uma boa
rede espacial tanto na área de saúde, como de educação, assistência social e esportes
(ver mapas de saúde, educação e assistência social).
5.2.4. HABITAÇÃO
A pesquisa realizada pela COHAPAR em 2019, sobre a situação habitacional
dos municípios do Paraná, aponta a situação de Bituruna com diversos loteamentos
irregulares e clandestinos, como mostra a listagem abaixo:
Quadro 18 – Listagem de loteamentos clandestinos e irregulares - Bituruna, 2019
Tempo de
Existência
(anos e meses)

Total de
Lotes

Infraestrutura

Riscos
Ambientais

SÃO JOÃO

34 a

450

Precária

Deslizamento ou
desmoronamento

SÃO PEDRO

18 a

54

Razoável

Nenhum risco

MARIANI

13 a

63

Boa

Nenhum risco

NOSSA SRA.
APARECIDA

20 a

16

Precária

Deslizamento ou
desmoronamento

SANTA BARBARA

28 a

14

Boa

Nenhum risco

SÃO
FRANCISCO/TEREZINHA
BRASIL

34 a

13

Razoável

Nenhum risco

Loteamento
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Tempo de
Existência
(anos e meses)

Total de
Lotes

Infraestrutura

Riscos
Ambientais

VILA
MARIANA/CARDOSO

20 a

18

Razoável

Ocupação de APP

BAIRRO SÃO VICENTE /
JORDÃO ROSSONI

37 a

12

Razoável

Ocupação de APP

CHÁCARA 7 E 8
GIROTTO

24 a

20

Precária

Ocupação de APP

CENTRO / TRAVESA
LARI BOGUS

44

18

Boa

Nenhum risco

CAMARGO

24

30

Razoável

Nenhum risco

Loteamento

Total

708
FONTE: SISPEHIS/ COHAPAR/2019. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Verifica-se que os loteamentos acima referenciados apresentam, em sua
maioria, problemas com relação à infraestrutura e, também, quanto às condições das
moradias, que segundo a COHAPAR, são bastante deficitárias. A figura a seguir
apresenta a espacialização dos loteamentos clandestinos e irregulares de Bituruna.
Figura 28 Localização dos Loteamentos Clandestinos e Irregulares e outros de Bituruna –
PR.

FONTE: COHAPAR, 2019.
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Quanto às ocupações irregulares classificadas como favelas, a pesquisa da
COHAPAR apontou a existência de apenas uma, cuja imagem é apresentada a seguir.
Figura 29 – Ocupação Irregular situada na rua José Nalon

FONTE: PEHIS – COHAPAR (2019), GOOGLE MAPS (2020).

Por fim, além do levantamento da COHAPAR está sendo verificado junto a
Prefeitura Municipal de Bituruna a existência de novas ocupações irregulares na
cidade, trabalho esse que devido ao estado de pandemia que o país presencia está em
andamento.
No que se refere às demais informações existentes sobre as necessidades
habitacionais de Bituruna, serão considerados dados da COHAPAR através do Plano
Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná (PEHIS-PR), visto que o Plano Local
de Habitação de Interesse Social (PLHIS) mais recente do município data de 2013.
De acordo com o PEHIS e como já mencionado anteriormente, existe apenas
uma favela no município de Bituruna, esta com 10 unidades habitacionais. Ainda de
acordo com o Plano, Bituruna possui onze loteamentos irregulares/clandestinos,
contabilizando ao todo 662 edificações e 51 lotes vazios.
Sobre o cadastro/levantamento de famílias interessadas em programas
habitacionais, a COHAPAR apresenta o número de 350 famílias cadastradas, todas em
área urbana. Dessas famílias, 150 possuem renda de até um salário mínimo e outras
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200 de um à dois salários mínimos. O cadastramento é realizado a cada nova gestão
municipal. Ainda sobre a distribuição de habitações populares, a PMB possui três áreas
destinadas para a construção de habitações sociais totalizando 31 mil m². Vale destacar
que o lote mínimo em Bituruna é de 125 m².
No que tange as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), a pesquisa do PEHIS
indica que não há previsão de ZEIS em áreas urbanas ocupas e vazias do município. No
entanto o Mapa 21: Zoneamento Sede, apresentando anteriormente indica a
existência de ZEIS no atual zoneamento urbano, Lei Municipal nº 1.345/2008. De
acordo com o Art. 25:
Art. 25°. A Zona Especial de Interesse Social – ZEIS tem por objetivo
garantir o acesso da população à habitação popular, tanto pela
abertura de novas áreas habitacionais quanto pela regularização de
ocupações irregulares. (BITURUNA, 2008)

O
Quadro 19 apresenta a síntese das informações descritas acima, de maneira
a facilitar a compreensão do atual quadro habitacional do município de Bituruna de
acordo com a COHAPAR.
Quadro 19 - Principais resultados da pesquisa sobre as necessidades habitacionais de
Bituruna, COHAPAR, 2019.
Informações Solicitadas

Respostas

Setor responsável pela elaboração das

Departamento de Engenharia

políticas e ações voltadas para a habitação
Existência de Favelas no Município

Uma com 10 habitações

Loteamentos Irregulares e/ou Clandestinos

11 loteamentos com 662 edificações e 51
lotes vazios

Número de inscritos

350 Famílias

Faixa de Renda dos inscritos

150 inscritos com renda até 1 SM, 200
inscritos com renda até 2 SM.
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Terras públicas disponíveis para construção

3 áreas com um total de 31.000,00m².

de habitação de interesse social
Tamanho do lote mínimo residencial em

125m²

Bituruna
FONTE: COHAPAR, 2019. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Recentemente, representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de
Bituruna entregaram as chaves de 25 casas populares às famílias que viviam em
situação de vulnerabilidade social na cidade. Com o aporte de 1 milhão e 200 mil reais
feito por meio do programa Nossa Gente Paraná.
Figura 30 – Loteamento São João – Bituruna, 2020

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020.

As unidades habitacionais fazem parte de um trabalho conjunto da Secretaria
de Estado da Justiça, Família e Trabalho, COHAPAR e da administração municipal. Os
recursos foram obtidos pelo Governo Estadual em financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, que acompanhou todas as etapas do projeto.
Com modelos de 32 e 49 metros quadrados, os imóveis são compostos por
dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. Como contrapartida
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para a viabilização do projeto, a Prefeitura de Bituruna contribuiu com a doação dos
terrenos, além de obras de terraplanagem, pavimentação e galerias de águas pluviais.
A seleção dos beneficiários foi feita pelos técnicos municipais com base em
famílias previamente cadastradas nas ações sociais do programa Nossa Gente no
município. Convênios de parceria firmados entre a COHAPAR, Copel e Sanepar também
permitiram a instalação subsidiada das redes de energia elétrica, água e esgoto do
conjunto habitacional. Os empreendimentos vinculados ao programa têm como
beneficiários pessoas de baixa renda que moram em áreas de risco, ocupações
irregulares ou que pagam aluguel. Elas são realocadas para moradias próprias de
qualidade, promovendo assim a inclusão social delas.
Sobre os loteamentos regulares é importante observar que não existem
registros oficiais na prefeitura, do parcelamento do solo urbano anteriores a 1980.
Dessa forma, muitos parcelamentos encontram-se irregulares junto à Prefeitura
Municipal. Para efeito desse Plano, serão utilizados os dados até 2008, apresentados
pelo PDM – 2008 e após essa data, será verificado com a PMB, uma vez que o
crescimento de 2008 a 2020 é o que demonstrará a evolução da população, no período
entre os dois planos.
Quadro 20- Relação de Loteamentos Regulares na Sede Municipal, por ano de aprovação
N° de

Loteamento

Área (m²)

Lotes
-

Ano de
aprovação

Vila Mariana

51.511,00

1984

171

Loteamento Madezatti

-

1991

32

Jardim Adelina

-

1992

165

Jardim Brasil

53.484,00

1998

162

Jardim Bela Vista

51.382,32

1998

Loteamento Ganzer

37.075,35

2001

COHAPAR I

16.799,94

1995

63
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72

COHAPAR II

10.304,48

1988

26

Sem denominação

78.616,99

-

07

1ª Seção Amando Cunha

21.790,02

-

18

2ª Seção Amando Cunha I

25.196,31

-

166

Loteamento São Pedro

54.176,40

-

187

Jardim Andréa

85.418,00

1990

216

Loteamento São Francisco

67.589,68

1993

07

Loteamento Angelo Dalgallo

2.875,95

2000

13

Parque Industrial das Araucárias

8.897,25

-

69

2ª Seção Amando Cunha II

54.373,25

-

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O que percebe-se ao verificar a tabela acima é que alguns dos loteamentos
aprovados antes de 2000 resultaram no que hoje são bairros do perímetro urbano
Sede de Bituruna. Loteamento Vila Mariana (1984), Jardim Bela Vista, Jardim Andréia
e Loteamento São Francisco, atualmente são bairros que mantem o mesmo nome do
loteamento de origem.
Até o presente momento não foram disponibilizadas a esta consultora
informações sobre aprovações de loteamentos no perímetro urbano municipal
posteriores ao ano de 2000, assim como informações sobre quantidade de lotes,
atendimento de infraestruturas e se possui algum risco ambiental.
O Mapa 24 apresenta a localização dos loteamentos do perímetro urbano
Sede de Bituruna, de acordo com a Prefeitura Municipal, no entanto não é possível
classifica-los entre regulares e irregulares. Novamente, destaca-se a expansão nas
periferias do perímetro. Vale mencionar que a disposição dos loteamentos urbanos no
lado Leste do perímetro é mais concentrada que a do lado Oeste, ou seja, nos bairros
Vila Mariana e Nossa Senhora Aparecida os loteamentos foram dando continuidade
para o crescimento do bairro aproveitando a infraestrutura existente. Na faixa Oeste
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do perímetro, os bairros Jardim Andreia, São João, Bela Vista e São Pedro possuem
loteamentos mais afastados do núcleo urbano, principalmente o bairro São João.
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Mapa 24: Loteamentos - Sede
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5.2.5. VAZIOS URBANOS E ÁREAS PASSÍVEIS DE OCUPAÇÃO
Para BORDE (2006)45 vazios urbanos são os “terrenos e edificações não
utilizados, subutilizados, desocupados ou desestabilizados, localizados em terrenos
infraestruturados e que passaram ou estão passando por processo de esvaziamento”.
Ainda de acordo com a autora, esses terrenos estão em áreas favorecidas de
infraestruturas básicas e não realizam sua função social e econômica junto a cidade,
seja por estarem vazios ou ocupados por edificação/estrutura sem uso.
Para o presente Produto, vazio urbano é o termo teórico utilizado para
identificar lotes urbanos dotados por infraestrutura básica (iluminação pública,
sistema sanitário, pavimentação e afins), mas que estejam subutilizados ou vazios, ou
seja, não respeitam os parâmetros mínimos do zoneamento ou não possuem uso e,
desta maneira, descumprem a função social da cidade e da propriedade no espaço
urbano consolidado. As áreas passíveis de ocupação são áreas que estão em locais
aptos ou aptos com restrição para a ocupação urbana, podem possuir, ou não,
infraestruturas básicas e são grandes parcelas de terra.
Se faz necessário também esclarecer as diferenças entre os vazios urbanos e
os espaços livres. São considerados espaços livres as áreas na parcela urbana que
possuem ou não edificações e que, grande parte, são parte do poder público. Essas
áreas são destinadas a atividades que demandem de grandes áreas, mas que não
necessariamente estão sem utilização, são elas: praças, parques, quadras esportivas,
cemitérios, canteiros viários e afins.
Destaca-se aqui que o município de Bituruna não possui um cadastro
fundiário atualizado. Sendo assim, essa consultora adotou a seguinte metodologia
para mapear os vazios urbanos e as áreas passíveis de ocupação: Primeiro foi realizado
o levantamento dos lotes vazios no meio urbano consolidado através de visualização
de imagem de satélite e visita in loco. O segundo passo foi a exclusão de toda e
qualquer área inapta ao uso antrópico, do zoneamento Zona Parque, visto que tais
áreas são destinadas a criação ou manutenção de parques ambientais urbanos e das
faixas de preservação permanente da hidrografia e vegetação nativa urbana.

45 BORDE, Andréa de Lacerda Pessoa – Vazios Urbanos: Perspectivas contemporâneas / Tese de Doutorado em
Urbanismo / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo – Rio de Janeiro - 2006
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Na área urbanizada, os vazios urbanos se espraiam pelo território,
caracterizados pelo seu tamanho entre áreas médias e pequenas. A própria
característica do município, com pequena taxa de crescimento populacional, que não
estimula uma dinâmica imobiliária, garante a continuidade da ocupação urbana lenta
e progressiva.
O aproveitamento dos vazios urbanos localizados dentro da área urbanizada
é importante para o adensamento desta e a diminuição dos custos em infraestrutura.
Quanto aos vazios externos à área urbanizada, estes terão um tempo mais longo para
sua ocupação.
O Mapa 25 apresenta a localização dos vazios urbanos e áreas passíveis de
ocupação no perímetro urbano municipal de Bituruna. Vale ressaltar que grande
parcela das áreas passíveis de ocupação encontra-se nas extremidades do perímetro
urbano. Os bairros São João, São Pedro e Nossa Senhora Aparecida são os bairros que
mais possuem áreas ociosas. Quanto aos lotes vazios, percebe-se grande incidência
desses na área central do perímetro urbano, mais especificamente nos bairros Centro,
Jardim Andréia e São Vicente.
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Mapa 25: Vazios Urbanos e áreas passíveis de ocupação.
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6. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
6.1.

SERVIÇOS URBANOS

6.1.1. LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Primeiramente, é importante frisar que, o município não possui
especificamente o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, o tema é tratado no Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Bituruna, elaborado em 2011. De acordo
com informações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme
reunião realizada com a consultora em março de 2020, o Plano Municipal de Resíduos
Sólidos está em fase de elaboração.
No que tange à limpeza pública, o tema é abordado na Lei Municipal nº
656/1998, o qual considera os seguintes atos lesivos a limpeza pública urbana:
I - depositar ou lançar papéis, latas, restos ou lixo de qualquer
natureza, fora dos recipientes apropriados, em vias, calçadas, praças
e demais logradouros públicos, causando danos à conservação da
limpeza urbana.
II - depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou
terrenos, edificados ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza.
III - Sujar logradouros ou vias públicas, em decorrência de obras ou
desmatamento.
IV - Depositar, lançar ou atirar em riachos, córregos, lagos, rios, ou às
suas margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo a
limpeza urbana ou ao meio ambiente.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano é responsável por
“promover os serviços de limpeza pública e o recolhimento e separação do lixo urbano,
providenciando sua adequada destinação”, conforme disposto no art. 18 da Lei
Municipal nº 1954/2017. O PMSB (2011) estabeleceu as seguintes metas com relação
à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos:
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- Atingir em 80% o índice de atendimento com sistema público de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos até o ano 2017;
- Atingir em 95% o índice de atendimento com sistema público de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos até o ano 2021;
- Manter em 95% o índice de atendimento com sistema público de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos até o ano 2041.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS
(2020), até o ano de 2018 as metas estabelecidas no PMSB (2011) não haviam sido
alcançadas pelo município.
No município, existe um Aterro Sanitário Municipal e uma Unidade de
Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Professor Leonardo Quadros Filho – UTC
Reciclinho. Ambos estão localizados na Linha São José do Bettega, dentro do perímetro
urbano, como mostra o Mapa 26.
Segundo o PMSB (2011), a capacidade de atendimento do aterro sanitário
estava prevista para o ano 2021. No entanto, de acordo com informações repassadas
em reunião pela Prefeitura Municipal à consultora, em março de 2020, a vida útil do
aterro deve ser até o final de 2020. Essa “antecipação” ocorreu devido à separação
inadequada de resíduos recicláveis pela população (os resíduos recicláveis foram
descartados juntos com os rejeitos, sobrecarregando o aterro), o que comprometeu a
capacidade de atendimento do mesmo. Por este motivo, uma das prioridades atuais
da Prefeitura Municipal é procurar um novo local para o aterro sanitário. O possível
local do novo aterro está apresentado no Mapa 26.
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Mapa 26: Resíduos sólidos – área urbana
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A UTC Reciclinho (ver Figura 31) é mantida pela Associação dos Catadores de
Recicláveis São João e pela Prefeitura Municipal. Segundo informações da Secretara
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, atuam na UTC cerca de 20 pessoas por mês,
alocados em um barracão de 750 m² (PMB, 2019). Todo o resíduo oriundo da coleta
seletiva é destinado para a UTC Reciclinho, o qual é separado em três tipos diferentes:
resíduo reciclável, resíduo compostável e rejeito. Os materiais recicláveis e o composto
orgânico (adubo), este último oriundo do resíduo compostável, são comercializados
pela Associação. Os rejeitos são destinados ao aterro sanitário.
Figura 31: Barracão da UTC Reciclinho em Bituruna (esquerda) e adubo orgânico produzido
pela Associação de Catadores de Recicláveis São João (direita)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2019.

No que tange especificamente a coleta de resíduos sólidos, o poder público
realiza a coleta de resíduos secos e úmidos apenas na área urbana, isto é, em todos os
bairros e no Distrito de Santo Antônio (PMB, 2020). Segundo SNIS (2020), a população
atendida pela coleta de resíduos domiciliares foi de 9.400 habitantes em 2018, deste
total, cerca de 80% são atendidos com frequência de 2 ou 3 vezes por semana,
enquanto que 20% são atendidos uma vez por semana.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, no mês de março de 2020, deve-se realizar a implantação de três locais
próprios para armazenamento dos resíduos secos na área rural, os quais devem estar
em funcionamento a partir da primeira quinzena de abril. Em compensação, os
resíduos úmidos gerados na área rural não são coletados pela Prefeitura, os resíduos
orgânicos são utilizados pela própria comunidade como adubo para plantações.

P á g i n a | 214

PRODUTO 03 – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 01

No ano de 2019, o município recolheu cerca de 1.664.906,03 kg de resíduos
sólidos, como mostra a Tabela 26. Deste total, 464.717,03 kg (cerca de 28% do total)
eram produtos recicláveis, 438.079,50 kg (26%) de compostos orgânicos e 762.109,50
kg (46%) de rejeitos. A venda dos materiais recicláveis e os orgânicos geraram uma
receita total de R$243.152,72 no ano de 2019, o que representa em média R$
20.262,73 por mês.
Tabela 26: Resíduos recolhidos pela Prefeitura Municipal em 2019
Mês

Total de Resíduos Recebidos (kg)

Venda Total de Materiais (R$)

Total

Reciclável

Composto

Rejeito

Recicláveis

Adubo

Valor (R$)

Janeiro

134.448,0

38.726,0

36.507,0

59.215,0

19.523,00

R$ 319,00

R$19.842,00

Fevereiro

144.486,0

35.155,0

36.507,0

72.824,0

18.191,05

R$ 319,00

R$18.510,05

Março

162.495,5

54.006,5

30.161,5

78.327,5

20.271,76

R$ 319,00

R$20.590,76

Abril

127.774,7

30.158,7

39.333,0

58.283,0

18.855,85

R$ 319,00

R$19.174,85

Maio

148.602,0

44.586,0

43.101,0

60.915,0

21.362,80

R$ 39,00

R$21.401,80

Junho

136.421,6

42.594,6

42.044,0

51.783,0

20.081,88

R$ 319,00

R$20.400,88

Julho

141.712,5

31.241,5

48.070,0

62.401,0

18.384,08

R$ 319,00

R$18.703,08

Agosto

150.689,3

43.312,3

36.825,0

70.552,0

19.089,92

R$ 275,00

R$19.364,92

Setembro

143.888,5

33.398,5

40.428,0

70.062,0

19.923,49

R$ 474,00

R$20.397,49

Outubro

135.375,0

36.490,0

31.673,0

67.212,0

21.184,67

R$ 150,00

R$21.334,67

Novembro

145.767,0

52.742,0

29.618,0

63.407,0

25.434,93

R$ 375,00

R$25.809,93

Dezembro

93.246,0

22.306,0

23.812,0

47.128,0

11.972,29

R$5.650,00

R$17.622,29

Total 2019

1.664.906,0

464.717,0

438.079,5

762.109,5

234.275,72

R$8.877,00

R$243.152,72

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2019.
ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No ano de 2019, os rejeitos representaram cerca de 46% de todo o material
recolhido no município. Já os resíduos recicláveis e os compostos orgânicos
constituíram cerca de 28% e 26%, respectivamente. A distribuição percentual dos
resíduos sólidos recolhidos pela Prefeitura Municipal em 2019 está representada na
Figura 32.
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Figura 32: Distribuição percentual dos resíduos sólidos recolhidos pela Prefeitura Municipal
ao longo de 2019

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2019.
ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020

A taxa de coleta de lixo foi instituída através da Lei Complementar nº 2, de
20/12/2016, sendo adicionada ao Sistema Tributário – Lei Complementar nº 2/2001.
Os moradores de Bituruna passaram a pagar esta taxa a partir de outubro de 2017,
cujo valor é cobrado conforme a frequência da coleta. O valor arrecadado pela taxa de
lixo cobre apenas 55%, aproximadamente, dos custos da coleta, os outros 45% são
custeados por outras fontes de receita (PMB, 2019). No ano de 2018, a manutenção
do sistema de coleta de lixo custou cerca de R$ 700.000,00 (PMB, 2019).
Para incentivar a separação dos resíduos sólidos nas residências urbanas e,
consequentemente, reduzir os custos do sistema de coleta de resíduos, o Poder
Público Municipal criou o Programa “Jogando Limpo”, através da Lei Municipal nº
1.957, de 10/10/2017. Segundo o artigo 3º da referida Lei, algumas ações que devem
ser executadas pelo Programa são:
§ 1º Campanhas educativas junto a rede municipal e estadual de
ensino;
§ 2º Instalação de lixeiras com as descrições "lixo seco" e "lixo
úmido" nas calçadas das principais ruas do centro da cidade;
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§ 3º Possibilitar a aquisição de lixeiras para residências com as
descrições "lixo seco" e "lixo úmido" a todos os munícipes nos termos
da lei 1929/2017.
§ 4º Em parceria com o comércio local realizar a distribuição de
sacolas de lixo na cor marrom com a identificação "lixo úmido".

Nas redes municipais de ensino, o Programa “Jogando Limpo” instiga o
desenvolvimento de atividades que visem a conscientização ambiental, o incentivo a
reciclagem, a reutilização de materiais e a separação do lixo corretamente (PMB,
2020).
De acordo com a PMB (2020), foram instaladas, em mais de cem pontos da
cidade, lixeiras para realizar o descarte separado e adequado do resíduo seco e úmido
por meio do Programa Jogando Limpo, conforme ilustrado na Figura 33. A Prefeitura
Municipal também disponibiliza lixeiras para as residências da população, o
interessado deve fazer uma solicitação e realizar o pagamento das mesmas.
Figura 33: Exemplo de lixeira pertencente ao Programa Jogando Limpo instalada em
Bituruna

FONTE: URBTECTM, 2020.

De acordo com PMB (2017), a taxa da coleta de lixo é direcionada ao
“Programa Jogando Limpo”. Os recursos devem ser aplicados na manutenção dos
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caminhões da coleta, na compra de lixeiras, na contratação de pessoal e na compra de
Equipamento de Proteção Individual (EPI’s).
No ano de 2018, foi realizada uma pesquisa pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente que visou diagnosticar a separação do resíduo doméstico
em Bituruna. No total, foram entrevistados 340 domicílios nos bairros São Pedro,
Nossa Senhora Aparecida, Vila Mariana, São Francisco, São Vicente, Bela Vista, Jardim
Andrea e Centro.
De maneira geral, a maior parte dos entrevistados apresentou conhecimento
sobre as questões relacionadas à separação dos resíduos no município, como mostra
a Tabela 27.
Tabela 27: Questões objetivas da Pesquisa “Diagnóstico de Separação do Lixo Doméstico”,
realizada em 2018
Perguntas

1. Conhece o Programa Jogando Limpo?
2. Você faz a separação do lixo em casa?
3. Sabe a diferença de lixo seco e lixo úmido?
4. Sabe porque é importante separar o lixo em casa?
5. Conhece alguém que faz a separação do lixo em
Bituruna?
6. Sabe o que acontece com o lixo depois de recolhido?
7. Já viu ou tem as lixeiras de separação de lixo seco e lixo
úmido?
8. Já viu ou tem as sacolinhas de separação de lixo seco e
lixo úmido?

Entrevistados Entrevistados Total
responderam responderam
“Sim”
“Não”
155
51
206
187
47
234
188
18
206
182
26
208
169
39
208
150
148

57
56

207
204

168

38

206

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2019.
ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Considerando a amostra que respondeu não ter conhecimento sobre as ações
de separação do resíduo existentes no município (ver Figura 34), a maior parte (cerca
de 17% do total) não possui conhecimento sobre o que acontece com os resíduos após
ser recolhido e também não viu ou não possui lixeiras destinadas para separação do
resíduo seco e úmido. Outros afirmaram que não conhecem o programa “Jogando
Limpo” e nem fazem a separação do resíduo, expressando 15% e 14%,
respectivamente, das respostas.
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Figura 34: Resultados das questões objetivas da Pesquisa “Diagnóstico de Separação do
Lixo Doméstico”, realizada em 2018

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2018.

Considerando as ações que visem facilitar a separação dos resíduos nas
residências, como mostra a Figura 35, cerca de 19% responderam que a existências de
sacolas em supermercados facilitaria a separação, enquanto que 13% responderam
que a existência de dias alternados de recolhimento e a existência de mais lixeiras
espalhadas pela cidade auxiliaria nessa questão. Apesar disso, a maior parte dos
entrevistados (cerca de 34% do total) apresentou outras formas que auxiliariam na
separação dos resíduos em casa, dentre as quais, pode-se citar as lixeiras espalhadas
pelos bairros (ver Figura 36).
Figura 35: “Sugestões para facilitar a separação do lixo em casa” – Pesquisa “Diagnóstico de
Separação do Lixo Doméstico”, realizada em 2018

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2018.
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Figura 36: Outras “sugestões para facilitar a separação do lixo em casa” – Pesquisa
“Diagnóstico de Separação do Lixo Doméstico” realizada em 2018

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2018.

Para incentivar a reciclagem no município e, ao mesmo tempo, melhorar a
qualidade de vida da população, o Poder Público Municipal criou o programa municipal
chamado de “EcoFeira” por meio da Lei Municipal Nº 2.073, de 10/09/2019. O
programa visa à troca de materiais recicláveis por alimento. Nesse aspecto, os
participantes são remunerados por uma “moeda verde” chamada de “Bituruneca” no
qual ela pode ser trocada por alimentos adquiridos através do programa de agricultura
familiar, conforme art. 4º da referida Lei.
No ano de 2019, foram realizados dez encontros distribuídos entre reuniões,
treinamentos, pesagem e a feira, o que resultou na coleta de 1.466,22 kg de resíduos
secos e na distribuição de 485 kg de alimentos para as famílias participantes do
projeto. No ano de 2020, já foi realizada uma Ecofeira, onde foram recolhidos 1.087 kg
de resíduos secos, o que representou praticamente o dobro da última edição que
ocorreu em dezembro de 2019. Os resultados da EcoFeira estão sintetizados na Tabela
28.
Tabela 28: Resumo das pesagens de resíduos secos recolhidos e alimentos fornecidos
durante as EcoFeiras de 2019/2020
Datas

Encontros Participantes Quantidade
de Quantidade
de
resíduo seco recolhido alimento
fornecido
(kg)
(kg)
28/08/2019 Pesagem
17
230,2
19/10/2019 Ecofeira
17
80,0
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23/10/2019 Pesagem
06/11/2019 Pesagem
13/11/2019 Pesagem
20/11/2019 Ecofeira
27/11/2019 Pesagem
12/12/2019 Ecofeira
15/01/2020 Pesagem
Total

17
24
30
30
37
37
40
40

244,62
321,4
95,0
215,0
575,0
190,0
1.087,0
2.553,22

485,0

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2020.
ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

É importante ressaltar que, o Programa Ecofeira promove a separação correta
do resíduo, contribui para melhorar a qualidade de vida da população, uma vez que as
famílias inclusas no programa têm uma melhora na alimentação e também aumenta a
renda dos agricultores familiares.
No município, existe o “Dia D de coleta lixo eletrônico”, que é uma ação
desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que visa o recolhimento
de resíduos eletrônicos. Conforme apresentado anteriormente no Mapa 26, a coleta
dos eletrônicos acontece atualmente no bairro Centro.
Como pode ser observado na Tabela 29, em três ações realizadas em 2019 e
2020 foram recolhidas cerca de quatro toneladas de lixo eletrônico. A quantidade de
material recolhido aumenta em cada ação, entre o primeiro (com recolhimento de
1.266,8 kg) e o último evento (1.792,1 kg) realizado no município houve um aumento
de 41%, aproximadamente. De maneira geral, os eletrônicos foram os materiais mais
recolhidos com 2.570,0 kg, seguido por computadores e acessórios com 1.373,7 kg.
Tabela 29: Quantidade total de lixo eletrônico recolhido em Bituruna pelo “Dia D”
Tipo de Material

Data do recolhimento

Total de resíduo

30/03/2019

31/08/2019

08/02/2020

recolhido

Computadores & Acessórios

328,8

715,9

329,0

1.373,7

Baterias Notebooks

59,8

1,3

0,2

61,3

Eletroeletrônicos

727,5

615,1

1.227,4

2.570,0
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Cartuchos & Impressoras

135,0

31,5

171,7

338,2

Portáteis

15,7

10,4

63,8

89,9

1.266,8

1.374,2

1.792,1

4.433,1

Total

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2020.
ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Segundo o SNIS (2020), a Prefeitura Municipal executa usualmente a coleta
de resíduos oriundos da construção civil. Em relação aos resíduos sólidos dos serviços
de saúde, existe uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal para recolhimento
desse tipo de material, sendo destinados ao município de Dois Vizinhos (SNIS, 2020).
Pode-se dizer que, o Poder Público Municipal está desenvolvendo inúmeras
ações voltadas para a destinação correta de resíduos sólidos e embasadas no
desenvolvimento sustentável do município, que visa buscar o equilíbrio entre os
aspectos econômicos, ambientais e sociais. Por exemplo, a reciclagem pode aumentar
a vida útil do aterro sanitário, reduzir os custos com a destinação de resíduos úmidos
e diminuir os impactos no meio ambiente, além de gerar receita e empregos locais.
Apesar de inúmeras ações realizadas pelo Poder Público Municipal de Bituruna para
destinação adequada dos resíduos sólidos, no município ainda existe a disposição
inadequada de resíduos, por exemplo, nas margens do Rio Herval, Rua José Maria de
Matos, no bairro Nossa Senhora Aparecida (PMB, 2019).
6.1.2. CEMITÉRIOS E CAPELAS
De acordo com o art. 1º da referida Resolução do CONAMA nº 335 de
03/04/2003, o cemitério pode ser definido como “uma área destinada a
sepultamentos”, que podem ser horizontais ou verticais.
A Resolução do CONAMA nº 335/2003 regulamentou o licenciamento
ambiental de cemitérios em âmbito nacional. De acordo com o art. 11 da referida
resolução, os cemitérios existentes e licenciados em desacordo com as exigências
previstas na resolução, mais especificamente nos artigos 4º e 5º, deveriam regularizar
seu empreendimento no órgão ambiental competente num prazo de até 180 dias a
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partir da publicação da legislação. No entanto, mesmo após dezessete anos da
publicação dessa Resolução, cemitérios instalados no território brasileiro ainda estão
atuando sem o licenciamento ambiental, como é o caso de Bituruna, conforme
informações repassadas pela Prefeitura Municipal a consultora.
No caso específico de Bituruna, os cemitérios são considerados
empreendimentos de impacto, independentemente da área construída (ART. 47 DA
LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2008).
Segundo o Código de Posturas (Lei Municipal nº 1.347/2008), os projetos de
implantação de cemitérios em Bituruna devem ser aprovados pela autoridade
sanitária, pelo órgão ambiental do município e Licenciados pelo Instituto Ambiental do
Paraná – IAP (atual Instituto Água e Terra – IAT). Os novos cemitérios deverão contar
com: “sistemas de drenagem das covas, tratamento de efluentes, drenagem de águas
pluviais independentes de construção de poços de monitoramento do lençol freático
e subterrâneo, plano de controle de vetores”, conforme parágrafo único do art. 193
do referido Código. Ainda, de acordo com o Código de Posturas, a instalação,
fiscalização e administração dos cemitérios públicos são de competência do Município.
Atualmente, existe um Cemitério Municipal e uma capela mortuária, ambos
localizados na Rua Tolentino Strangherlin, dentro do perímetro urbano. A capela
mortuária está sendo reformada para oferecer um local mais apropriado para quem
necessita desse serviço. A obra tem valor estimado de R$ 272 mil. Segundo
informações da Prefeitura Municipal, além do cemitério não possuir licenciamento
ambiental, outro ponto preocupante para o Poder Público Municipal é a sua lotação.
A localização do cemitério e da capela está apresentada na abaixo.
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Figura 37: Cemitério e Capela Mortuária - Municipal

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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Figura 38: Cemitério e Capela Mortuária - Urbana

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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6.2.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
De acordo com o Estatuto da Cidade (2001) a Política Urbana dispõe de

algumas diretrizes para garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, dentre elas está a “oferta de equipamentos urbanos e
comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades
da população e às características locais” (EC, Art. 2º, V).
Por sua vez, as funções sociais da cidade, conforme Bernardi (2013) expõe,
estão divididas em três grupos: Funções Urbanísticas (trabalho, habitação, lazer e
mobilidade), Funções de Cidadania (saúde, educação, proteção e segurança) e Funções
de Gestão (preservação do patrimônio natural e cultural, prestação de serviços,
planejamento e sustentabilidade urbana).
Os equipamentos urbanos e comunitários que auxiliam na efetivação dessas
funções devem atender critérios de localização e de demanda, a fim de descentralizar
a concentração de serviços e equipamentos públicos – como apontam muitos
estudiosos. Quando não se atende esses parâmetros, ocorrem problemas de
deslocamento de pessoas até outras áreas da cidade, a infraestrutura destinada a um
certo número de usuários passa a ficar sobrecarregada, entre outras questões.
Portanto, é preciso construir uma rede integrada de equipamentos públicos para
atender as demandas dos cidadãos conforme suas necessidades, fases de vida e
configurações familiares.
Dentre os aspectos analisados para estabelecer a localização dos
equipamentos dessa rede estão as características do entorno, o dimensionamento da
capacidade, acessibilidade, raio de influência, circulação e a relação desses
equipamentos com a sustentabilidade urbana. Todos esses critérios contribuem para
a definição do raio de abrangência de cada equipamento, que é abordado por diversos
autores (Tabela 30).
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Para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Bituruna foi estabelecida uma
média entre os valores adotados pelos autores, obtendo-se os raios de abrangência
conforme a Figura 39.
Tabela 30: Referencial teórico – Raios de abrangência

Educação

Equipamentos
Socioculturais

Guimarães
(2004)

Gouvêa Oliveira
(2003)
et
al
(2013)

Carniato e
Gonçalves
(2013)

Ferrari
(1977)

Santos
(2008)

Ensino infantil

-

300

-

-

-

-

Ensino
fundamental

800

1500

-

-

-

-

Ensino médio

1600

3000

-

-

-

-

-

-

Saúde

Unidades
Saúde

de

-

-

10002000

800

Assistência
Social

Centro de ref.
em
Assis.
Social

-

-

-

-

Segurança

Posto policial

-

-

-

-

Praças

-

800

-

-

Áreas verdes
por hab (m²)

-

-

-

-

Lazer

1500

800

-

8a
9m²

-

FONTE: URBTECTM, 2020.
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Figura 39: Raios de abrangência - Equipamentos urbanos comunitários

FONTE: URBTECTM, 2020.

6.2.1. EDUCAÇÃO
Acesso à Educação

O acesso à educação se constitui na cobertura do atendimento que está
diretamente relacionada com a capacidade instalada da rede escolar e a demanda
apresentada pelas matrículas na educação básica.
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Destaca-se que a educação básica compreende três grandes etapas:
educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Em Bituruna a oferta da
educação básica ocorre exclusivamente pela rede pública de ensino.
O município, entre 2015 a 2018, apresentou um decréscimo de 8,4% na
matrícula da educação básica. Ou seja, em 2015 havia 3.965 estudantes quantidade
ligeiramente superior as 3.631 registrados em 2018. Essa queda não foi maior visto o
crescimento da matrícula na educação infantil, especificamente na pré-escola, frente
ao caráter obrigatório do atendimento.
A cobertura do atendimento educacional no município de Bituruna é
totalmente de caráter público mediante a participação da rede escolar estadual e
municipal.
Na Educação Infantil, a tabela abaixo mostra a distribuição das matrículas e
permite constatar que entre 2015 a 2018, ocorreu a ampliação da oferta apenas na
pré-escola e que se está longe das metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação, e consequentemente mostra a necessidade de focalização no atendimento
por creches para as crianças mais novas (0 a 3 anos de idade).
Tabela 31: Matrículas na educação infantil por dependência administrativa em Bituruna 2012 – 2015 – 2018
Dependência

2015

2018

Variação

Administrativa
Creche

Pré-

Creche

Escola
Municipal

236

228

Pré-

Creche

Escola
224

427

PréEscola

-5,1

87,3

FONTE: INEP - CENSO ESCOLAR 2012 - 2015 E 2018. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No Ensino Fundamental a queda de matrículas foi significativa principalmente
nos anos iniciais do EF (rede municipal), representando uma variação negativa no
período de 2015 a 2018, de 18,0%, e nos anos finais do EF de 3,8% (rede estadual).
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Tabela 32: Matrículas no ensino fundamental por dependência administrativa em Bituruna
- 2012 - 2015 - 2018
Dependência

2015

2018

Variação

Administrativa
Anos

Anos

Anos

Anos

Anos

Anos

Iniciais

Finais

Iniciais

Finais

Iniciais

Finais

Municipal

1429

1066

Estadual

-18,0

1275

1226

-3,8

FONTE: INEP - CENSO ESCOLAR 2012 - 2015 E 2018. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

No Ensino Médio, oferta assegurada pela rede estadual, entre 2015 a 2018,
também se observa uma queda no número de estudantes, repetindo-se o mesmo
comportamento, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com uma variação
negativa de 13,3% e 18,9%, respectivamente. Cabe considerar que essa queda em
número absoluto representa poucos alunos diante do universo reduzido deste
atendimento.
Diante de uma matrícula reduzida e uma evolução estagnada evidencia-se
problemas de acesso, cobertura, fluxo escolar e a qualidade da oferta.
Tabela 33: Matrículas no ensino médio e na educação profissional (téc. de nível médio) por
dependência administrativa em Bituruna 2012 - 2015 e 2018
Dependência

2015

2018

Variação

Administrativa

Estadual

Ens.

Ed.

Ens.

Ed.

Ens.

Ed.

Médio

Profissional

Médio

Profissional

Médio

Profissional

744

Téc. De

Téc. De

Téc. De

Nível Méd.

Nível Méd.

Nível Méd.

53

645

43

-13,3

-18,9

FONTE: INEP - CENSO ESCOLAR 2012 - 2015 E 2018. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A matrícula da Educação de Jovens e Adultos cresceu entre os anos de 2015 a
2018, de forma similar no nível fundamental e ensino médio. Do total de 360
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matrículas nesta modalidade de ensino, 64,2% são para a conclusão do ensino
fundamental e 35,8% para o ensino médio.
Tabela 34: Matrículas na educação de jovens e adultos por dependência administrativa em
Bituruna - 2012 - 2015 – 2018
Matrículas na educação de jovens e adultos por dependência administrativa em
Bituruna - 2012 - 2015 – 2018
2015

2018

Variação

Dependência
Administrativa

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Fund.

Médio

Fund.

Médio

Fund.

Médio

Municipal

10

Estadual

134

14
63

217

40,0
129

61,9

104,8

FONTE: INEP - CENSO ESCOLAR 2012 - 2015 E 2018. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Esta situação denota o esforço na oferta desta modalidade no município, visto
que em direção contrária as matrículas da Educação de Jovens e Adultos vem sofrendo
queda a nível de estado e país.
Em 2010, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade
era de 8,1 %, superior à taxa de 6,3% do estado do Paraná.
Capacidade de Atendimento na Rede de Equipamentos Educacionais
Centros Municipais de Educação Infantil

O município de Bituruna possui três Centros Municipais de Educação Infantil
que somam uma capacidade de atendimento para 230 crianças, na modalidade de
creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos), com a oferta em tempo integral. Ressaltase que destas unidades apenas um CMEI possui a oferta da pré-escola, sendo que a
demanda para esta etapa da educação é atendida nas escolas municipais.
Encontra-se em fase de conclusão de obra uma nova unidade localizada no
bairro São João, com capacidade para atender 60 crianças, na faixa etária de 0 a 3 anos,
em período integral.
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Na análise da capacidade de atendimento e o percentual das vagas ocupadas,
constata-se uma rede com a oferta esgotada, demonstrada na Tabela 35.
Tabela 35: Capacidade de atendimento dos centros municipais de educação infantil,
número de crianças atendidas e percentual de vagas preenchidas em Bituruna - 2020

CMEI

Período de
Atendimento

Capacidade
de
atendimento
0A3 4a5
anos anos

Dona Pia

Integral

60

Lucindo Octacílio Sebben

Integral

110

Vereador Belmiro Levis

Integral

60

40

Nº de
crianças
atendidas
0A 4a5
3
anos
anos
60
110
60

40

% de vagas
preenchidas
0A3
anos

4a5
anos
100%

100%

100%

100%

FONTE: INEP – PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Para o atendimento da demanda adotou-se um procedimento de fila
única, na qual fica registrada todas as crianças que aguardam vagas. Como a
demanda é maior que a oferta, a seleção das crianças para as vagas
disponibilizadas ocorre mediante critérios, conforme institui a Lei Municipal no
225/2018
A demanda no aguardo de vagas é de 110 crianças (março 2020), na faixa
etária de 0 a 5 anos, evidenciando-se a necessidade de uma intervenção maior na
ampliação da oferta da educação infantil.
Escolas Públicas

Em Bituruna, na zona urbana a rede escolar é composta por dois colégios
estaduais, seis escolas municipais, um Centro Estadual de Educação Básica para Jovens
e Adultos. - CEEBJA, e uma escola de Educação Especial da APAE, totalizando dez
estabelecimentos de ensino.
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Na zona rural, estão distribuídos dois colégios estaduais e duas escolas
municipais, em duas regiões distintas, sendo que cada região conta com um
estabelecimento da rede estadual e um outro da rede municipal, de forma a garantir
a continuidade no fluxo escolar do Ensino Fundamental e Médio. Também, está
implantado na área rural a Escola de Campo Casa Familiar Rural de Bituruna, de
dependência administrativa estadual, que oferece o ensino médio com formação
técnica, profissional e gerencial voltada para o meio rural
Na Tabela 36 está demonstrada a capacidade de atendimento da rede física
escolar, o quantitativo de matrículas, a média de alunos por turma e o percentual de
alunos matriculados que utilizam o transporte escolar. Observa-se que a maioria das
escolas funcionam com uma média turma aluno baixa, indicando um potencial na
capacidade instalada que vai além da atual demanda atendida. Outro ponto
importante, é o transporte escolar, visto que todas as escolas, localizadas na zona
urbana e rural, têm em suas matrículas alunos que utilizam o transporte escolar.
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Tabela 36: Capacidade de atendimento, número de matrículas, média de turmas alunos, percentual alunos matriculados do transporte escolar em Bituruna - zona urbana e rural – 2020

Rural

Urbana

Zona

Estabelecimento de Ensino

Dep.
Adm.

Tipo de Oferta

Capacidade de
atendimento/Turmas
2 turnos diurnos (1)

Nº de alunos
matriculados

Média de Alunos por
Turma

Transporte Escolar
Sim Não

% alunos matriculados
transportados
2,3

EM Antonio Baby

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

6

86

14,3

X

EM Antonio Greselle

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

7

72

10,2

X

EM Bento Gonçalves

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

6

116

19,3

X

EM Dr. Oscar Geyer

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

22

351

15,9

X

5,7

34,1

EM Frei Tiago Luchese

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

17

288

16,9

X

46,5

27,4

EM Paulo Roberto Geyer

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

14

269

19,2

X

4,0

0,7

CE Santa Bárbara

Estadual

Anos Finais do EF,
Ensino Médio

38

861

22,6

X

35,1

28,4

CE Novo Milênio

Estadual

Anos Finais do EF,
Ensino Médio

20

524

26,2

X

8,0

12,0

Escola de Educação Especial São Francisco de Assis APAE Bituruna

Convênio

Educação Especial

5 salas

72 (2)

50,0

38,9

CEBJA Bituruna

Estadual

Educ. Jovens e Adultos

10

251(3)

66,5

33,5

EM Santo Antônio

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

16

251

15,6

X

91,2

EM do Campo São Miguel

Municipal

EI/Pré-Esc e Anos Iniciais
do EF

6

60

10,0

X

100,0

CE do Campo Santa Izabel

Estadual

Anos Finais do EF,
Ensino Médio

10

78

7,8

X

97,4

CE Irmã Clara

Estadual

Anos Finais do EF,
Ensino Médio

24

342

14,3

X

89,5

Escola de Campo Casa Familiar Rural de Bituruna

Estadual

Ensino Médio

4

50(4)

12,5

2,7

X

X

FONTE: CONSULTA ESCOLAS – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ, 2019, PMB, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
(1) Capacidade de atendimento refere-se ao número de turmas em dois turnos diurnos
(2) Por ser uma modalidade de Educação Especial, com especificidades no atendimento desconsiderou-se a média turma aluno
(3) Por ser uma modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no número de matrículas estão computados alunos do diurno e noturno, e desconsiderou -se a média turma aluno
(4) Desconsiderou-se a média turma aluno visto as características diferenciadas da oferta do ensino médio na escola
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Do total, dos 3.298 alunos matriculados na rede escolar do munícipio, 2.173
alunos utilizam o transporte escolar gratuito. Desses, 28 % deslocam-se da área rural
para as escolas localizadas na zona urbana, 32% utilizam só na área rural, e 40% são
residentes na área urbana que usam este recurso para o acesso as escolas localizadas
na sede do município.
Esse percentual de alunos oriundos da zona rural que frequentam as escolas
urbanas mediante o transporte escolar é decorrente de uma política no sentido de
assegurar melhores condições no atendimento educacional em escolas localizadas na
zona urbana. Esse movimento de passar o atendimento escolar da zona rural
principalmente para a sede do município, chamado nuclearização das escolas, ocorreu
em muitos municípios brasileiros, nas décadas de 1990 e 2000. No entanto, o que
merece destaque nesta análise é o montante de alunos que utilizam o transporte
escolar dentro da própria zona urbana, evidenciando-se a necessidade de uma
avaliação da origem residencial, trajetos e distâncias percorridas pelos ônibus.
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Mapa 27: Rotas do Transporte Coletivo
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Por último, as condições da infraestrutura das unidades educacionais estão
em sua maioria em estado bom, algumas estão com intervenções em andamento, ou
ainda com previsões de melhorias em suas instalações, refletindo um bom
acompanhamento da rede física.
Projeção Populacional

Um fator importante que pode auxiliar na estratégia da expansão ou
adequação da rede física dos equipamentos educacionais é com relação aos dados
demográficos por grupos etários alvos da educação básica.
Tabela 37: Projeção da população para Bituruna - 2020 - 2025 - 2030 – 2035
ANO
2018
2020
2025
2030
2035

0 a 4 anos
1476
1.460
1.369
1.260
1.165

5 a 9 anos
1325
1.362
1.360
1.275
1.172

População
10 a 14 anos
1260
1.181
1.216
1.213
1.138

15 a 19 anos
1370
1.232
1.021
1.052
1.050

FONTE: INSTITUTO PARANAENSE ECONÔMICO E SOCIAL – IPARDES. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Na projeção da população, considerando o período de 2018 a 2035, para os
grupos etários de 0 a 14 anos, correspondente a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental e a faixa etária de 15 a 19 anos, na qual está implícita a população para
o atendimento do Ensino Médio (15 a 17 anos), em Bituruna evidencia-se um
crescimento negativo refletindo as variações na temporalidade nos níveis de
fecundidade, mortalidade e migração.
Este cenário demográfico induz para um melhor direcionamento dos tipos de
demandas que surgem, bem como, se constitui um fator positivo para avanços na
qualidade da educação.
Qualidade da Educação

Um sistema educacional eficiente é aquele em que os alunos aprendem e
progridem na escola e cursam o nível de ensino e ano escolar adequados à sua idade
.Dados do Censo Escolar de 2018 mostram que nos anos iniciais do fundamental, 95,0%
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das crianças foram aprovadas, cuja taxa vem se mantendo desde 2012, evidenciandose uma boa qualidade nesta etapa de ensino. Nos anos finais do ensino fundamental,
78,5% foram aprovados, consequência de uma taxa de reprovação de 21% e taxa de
abandono de 0,2%. No ensino médio não é muito diferente: 79,8% dos jovens foram
aprovados, fruto de uma reprovação de 18,9% e abandono de 1,3 %.
Indicadores de qualidade como o IDEB mostra uma melhora crescente e
significativa em Bituruna nos anos iniciais do ensino fundamental, cuja oferta é de
responsabilidade do município.
Nos anos finais desta etapa, oferta está garantida pela rede estadual de
ensino, ocorreu uma melhora da qualidade, mas em ritmo mais lento e intensidade
menor, não atingindo as metas projetadas pelo MEC. No ensino médio o resultado
observado do IDEB de 2017, também não alcançou a meta estabelecida pelo MEC.
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T a b e l a 3 8 : Ín di c e d e d e s e n v o l vi m e n t o d a e d u c a ç ã o b ási c a - I D E B m u n i cí pi o d e Bit u r u n a

R E S U L T A D O 4 ª Série / 5 º A n o

M ETA S PR OJETA D A S

REDE

M U NI CIPAL

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

4,4

4,9

5,3

6,0

5,5

6

6,1

4,4

4,4

4,8

5,2

5,4

5,7

6,0

6,2

R E S U L T A D O 8 ª Série / 9 º A n o

M ETA S PR OJETA D A S

REDE

ESTA D UAL

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

3,4

3,8

3,6

3,9

4,1

4,1

4,4

3,4

3,4

3,6

3,9

4,3

4,7

4,9

5,2

R E S U L T A D O 3 ª Série - E n si n o M é di o

M ETA S PR OJETA D A S

REDE

ESTA D UAL

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

-

-

-

-

-

-

4,1

-

-

-

-

-

-

-

4,3

F O N T E: M E C/I N E P. EL A B O R A Ç Ã O U R B T E CTM, 2 0 2 0 .
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Os indicadores mostram avanços educacionais no município, mas alguns
desafios ainda se fazem presentes para a concretização de uma educação de qualidade
e equidade.
Uma educação de qualidade perpassa pele equidade que significa priorizar
ações voltadas para as escolas que tenham poucos recursos, encontram-se inseridas
em contexto social vulnerável, suprimindo desta forma as desigualdades existentes na
rede escolar.
Ensino Superior

O município de Bituruna é um polo do Programa Universidade Aberta do Brasil
(UAB) do Ministério da Educação, o qual tem como objetivo expandir a oferta de cursos
superiores em instituições públicas, seja de graduação e pós-graduação,
principalmente no interior do país.
O polo UAB funciona com uma estrutura administrativa, tecnológica e de
apoio pedagógico para as atividades de ensino e aprendizagem dos cursos de Educação
a Distância – EAD.
Uma das prioridades desse Programa é a formação inicial de professores em
efetivo exercício na educação básica pública, o que levou em 2011 a implantação do
curso de Pedagogia, no município de Bituruna. Dessa forma, 180 profissionais da área
da educação de Bituruna e municípios da região adquiriram a formação de nível
superior.
Tal fato, trouxe resultados positivos na formação dos docentes que atuam na
educação básica do município, visto que o percentual dos docentes com ensino
superior elevou-se significativamente, passando de 58,5% em 2009 para 93% em 2019,
conforme mostra a Tabela 39.
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Tabela 39: percentual de docentes com nível superior na educação básica em Bituruna 2009 - 2015 e 2019
%
Unidade Geográfica
Paraná

2009
83,1

2015
84,7

2019
85,3

Bituruna

58,5

89,3

93,0

FONTE: INEP - CENSO ESCOLAR 2016 - 2017 E 2018. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Integram o polo a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Universidade
Estadual do Centro Oeste, e vários cursos de graduação e pós-graduação são ofertados
abrangendo uma demanda de outros 12 municípios.
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Mapa 28: Equipamentos de educação - Urbano
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Mapa 29: Equipamentos de educação - Municipal
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6.2.2. SAÚDE
Ao longo dos últimos anos, o Brasil, assim como estados e municípios vem
apresentando melhoras significativas nos indicadores de saúde, reflexo do importante
papel que a política pública de atenção básica representa na estruturação do acesso
aos serviços de saúde.
A atenção básica é de responsabilidade do município, representa a principal
porta de entrada e o centro articulador dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
e às Redes de Atenção à Saúde, orientada pelos princípios da acessibilidade,
coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade.
As Unidades Básicas de Saúde são as principais estruturas físicas da Atenção
Básica, implantadas em localidades que garantam o acesso dos usuários aos serviços
realizados incluindo: acolhimento com classificação de risco, consultas médicas e de
saúde bucal, vacinas, curativos, visitas domiciliares, educação em saúde, entre outras.
O município de Bituruna conta com cinco Unidades Básicas de Saúde, sendo
que quatro unidades estão implantadas na área urbana e uma na área rural. No
entanto, todas as quatros unidades localizadas na sede do munícipio atendem além da
demanda urbana delimitada por respectivas áreas de abrangência, como também
garantem o acesso para a população residente na

área rural, incluindo-se os

assentamentos da reforma agrária. Ou seja, cada unidade atende partes pré-definidas
da área rural.
A Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Santo Antônio do Iratim
atende exclusivamente a área rural abrangendo em território bastante amplo,
inclusive com assentamentos.
Diante da extensão territorial da zona rural três unidades descentralizam o
atendimento por meio das chamadas unidades satélites (Posto de Saúde).
Para assegurar uma cobertura de atendimento plena pelas Equipes de Saúde
da Família conta-se com o recurso de um consultório móvel que possibilita o acesso da
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população residente em locais distantes, visto a inexistência na concessão de
transporte coletivo.
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T a b e l a 4 0 : U ni d a d e s b á si c as d e s a ú d e n o m u ni cí pi o d e B it ur u n a - z o n a ur b a n a e r ur al - 2 0 2 0

U N ID A D E S B Á SIC A S D E SA Ú D E N O M U NICÍPIO D E BIT U R U N A - Z O N A U R B A N A E R U R A L - 2 0 2 0

ATENDI ME NT O À DE M A N D A

INFR AEST R UT UR A

Área de

L o c aliz a ç ã o

C o n dição d a estrutur a

a b r a n g ê n ci a/t erritóri o

Nome

P o p ulação d o

fí s i c a

H á pr ojetos de
a m p li açã o e / o u

C a s o afir m a ti v o,

m e l h o ri as

e s p e c i fi c a r :

t e r ri t ó ri o

U BS Cle m en s
Fi o r elli
U BS Oscar G ey er
(1)

Urbana

R ur al

Boa

R e g ular

R ui m

Si m

x

x

3002

x

x

x

x

3.528

X

X

x

x

3.414

x

x

x

x

3.206

x

x

x

2.954

x

x

Não
C o b ert ur a e salas
d e a m pliaç ã o.
C o b ert ur a e salas
d e a m pliaç ã o.

URBANA
U B S Lí b er a
R o ss o ni
U B S S e r a fi m
M i r o n M a rtin s
RURAL

U B S Li n o Zi ni

( 2)

C o b ert ur a e salas
d e a m pliaç ã o.
C o b ert ur a e salas
d e a m pliaç ã o.
C o b ert ur a e salas
d e a m pliaç ã o.

F O N T E: M S – D AT A S U S, 2 0 1 9 / P M B, 2 0 2 0. EL A B O R A Ç Ã O U R B T E CT M, 2 0 2 0.

(1) A U B S O s c a r G e y e r p o s s u i d u a s u n i d a d e s s a t é l i t e s ( P S S ã o J o ã o e O S C r i c i u m e ) p a r a p r o p o r c i o n a r a c e s s o a p o p u l a ç ã o r e s i d e n t e s e m l o c a l i d a d e s d i s t a n t e s
(2) A U B S L i n o Z i n i p o s s u i u m a u n i d a d e s a t é l i t e ( P S A u g u s t o L o u r e i r o ) p a r a p r o p o r c i o n a r a c e s s o a p o p u l a ç ã o r e s i d e n t e e m l o c a l i d a d e s d i s t a n t e s
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A estratégia Saúde da Família (ESF) é a forma de organização, ou seja, o
modelo assistencial, prioritário e estratégico para a qualificação do cuidado e a
melhoria do acesso à atenção básica, que possibilita o aumento das ações e uma
amplitude nos serviços resultando em efeitos positivos e importantes sobre a saúde
da população.
Todas as unidades contam com uma equipe de Saúde da Família,
multiprofissional, composta por agentes comunitários, médicos, enfermeiro, técnico
de enfermagem, cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal, com que asseguram a
cobertura de 100% da população do município, nas 40 micro áreas de atuação.
As condições das estruturas físicas das respectivas Unidades Básicas de Saúde
encontram-se em sua maioria boas, visto que os prédios das UBS Serafim M. Martins
e Lino Zini passaram por reformas, a UBS Oscar Geyer foi ampliada e as edificações das
UBS’s Clemens Fiorelli e Líbera Rossoni são praticamente novas. Todas as cinco UBS’s
estão em conformidade ao que preconiza o Ministério da Saúde referente a estrutura
mínima das Unidades de Saúde da Família.
Em 2019, foi lançado o Programa Federal Saúde na Hora que amplia o acesso
aos serviços de Atenção Primária, financiando Unidades de Saúde da Família (USF) em
o horário estendido, proporcionando maior acesso dos usuários ao atendimento.
O município de Bituruna tem interesse na adesão deste programa
considerando que a flexibilização do horário de atendimento permite a ampliação na
cobertura da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal, contribui para o
fortalecimento da gestão municipal na atenção primária, e possibilita a entrada de
recursos financeiros para este nível de atenção.
Para esta adesão, propõem-se uma readequação na rede física das UBSs, que
compreende em potencializar o atendimento da UBS Libera Rossoni, passando a
funcionar com três Equipes Saúde da Família, mediante o remanejamento das equipes
de duas outras unidades, e consequentemente desativando-se o uso destes prédios.
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Esta ação visa sobretudo aprimorar a qualidade do atendimento em saúde
oferecido à população, assim como, possibilita uma reordenação de uso dos prédios
desativados para as demais áreas sociais do município.
Para tanto, se faz necessária a ampliação da UBS Libera Rossoni, com novos
consultórios médicos e odontológicos e demais ambientes necessários para abrigar as
atividades das Equipes de Saúde da Família, de acordo com as exigências estabelecidas
pelos Programas de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS da Secretaria
Estadual da Saúde, e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica – PMAQ, ambos aderidos pelo município.
As demais unidades não envolvidas nesta proposta de reordenação da rede
física devem receber ampliações nas suas estruturas físicas para adequar-se ao
estabelecido pelos Programas APSUS e PMAQ.
A Atenção Primária está bem estruturada no município, visto a
universalização da cobertura, ou seja, uma população de 16.104 pessoas é atendida
pelas equipes de saúde da família, e denota-se que há esforços na ampliação da
resolutividade, na qualidade do cuidado e promoção da saúde.
Considerando que 96% da população residente no município é usuária do SUS,
este nível de atenção passa a ser de suma importância pela sua potencialidade em
resolver até 80% da demanda como parte do sistema público de saúde.
Compõe ainda, na rede municipal de saúde de Bituruna o Hospital São Vicente
de Paula, mantido e administrado pela Fundação Municipal de Saúde, com
atendimento de internamentos e de urgência e emergência.
Este hospital não possui alvará de funcionamento, conforme as exigências
estabelecidas pela Resolução da SESA 165/206, o que recai na necessidade de
adequações na estrutura física, bem como também na renovação e instalações de
novos equipamentos.
O município dispende recursos financeiros altos para a manutenção deste
serviço, visto que os repasses por parte dos governos estadual e federal são pouco
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significativos. Garantir a continuidade desta unidade hospitalar se constitui um
importante desafio que a esfera municipal deve enfrentar.
Ademais, em relação ao nível secundário e terciário da atenção à saúde a
organização ocorre respeitando-se a regionalização estabelecida no estado do Paraná.
O município de Bituruna é associado ao consórcio intermunicipal do Vale do
Iguaçu – CISVALI, no qual acontece o nível secundário, com os exames e consultas
especializada, no qual também se encontram os ambulatórios da Rede de Atenção Às
Doenças Crônicas e a Rede Mãe Paranaense.
Neste nível há um déficit de atendimento frente as vagas disponibilizadas para
a população.
Os serviços referenciados de alta complexidade (nível terciário) são
encaminhados à capital do estado, conforme o Plano Diretor de Regionalização do
Paraná.
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Mapa 30: Equipamentos de Saúde - Urbano
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Mapa 31: Equipamentos de Saúde - Municipal
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6.2.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL
A oferta de serviços sócio assistenciais pela rede de equipamentos públicos
de proteção básica, proteção especial, assim como, os benefícios monetários,
viabilizados pelos programas federais e estadual de transferência de renda (Programa
Bolsa Família – PBF, Benefício de Prestação continuada – BPC e Programa Família
Paranaense) respondem atualmente as demandas referentes a proteção social de
grupos e indivíduos socialmente vulneráveis no município de Bituruna.
Neste sentido, variados equipamentos sociais públicos estão distribuídos pelo
município que viabilizam os serviços socioassistenciais. São estes:
•

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Unidade de
execução dos serviços de proteção social básica à população de
vulnerabilidade social, em articulação com rede socioassistencial. Em
2019, 18.843 atendimentos ocorreram pelos serviços e programas de
proteção básica.

•

Centros de Atendimentos das Crianças e Adolescentes Clube
Formiguinha e Clube Abelhinha - localizados na zona urbana, ofertam
atividades no contraturno escolar para crianças e adolescentes na
faixa etária de 0 a 17 anos. A partir de 2005, foram reestruturados e
organizados com foco na educação em tempo integral, construindo-se
uma proposta pedagógica voltada na formação humana.

•

Centro de Atendimento das Crianças e Adolescentes – Amiguinhos –
localizado na zona rural tem a mesma finalidade e características dos
dois

outros

Centros

localizados

na

zona

urbana.

Atende

aproximadamente 80 crianças entre 4 a 17 anos.
•

Casa Lar de Bituruna – abrigo institucional para crianças e
adolescentes (0 a 17 anos), em situação de risco e violência. Possui
uma capacidade de atendimento para 10 crianças e adolescentes,
oriundos da zona urbana e rural.
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•

Centro de Convivência do Idoso – desenvolve atividades de
convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Em
2019, participaram nas atividades desenvolvidas cerca de 600 idosos.

•

Albergue – espaço utilizado para o atendimento de cidadãos do
município em trânsito para fins de tratamento de saúde local ou fora
de domicílio (atendimento na saúde pela rede de referência).

A estrutura física destas unidades em sua maioria encontra-se em boas
condições, ou seja, apenas o Centro de Convivência da Criança e Adolescentes
Abelhinha tem comprometimentos, no entanto com previsão de um novo prédio.
O município apresenta avanço na institucionalização da assistência social, o
que é indicado pelo atendimento às normativas federais (SUAS), sobre a criação das
instâncias de gestão das políticas, a implantação da rede equipamentos e dos serviços
socio assistenciais.
No município os três programas de transferência de renda (Bolsa Família, BPC
e Família Paranaense) são bastante abrangentes representando no ano de 2019, um
total de 1.638 benefícios entre famílias, idosos e deficientes em situação de pobreza e
de extrema pobreza, que se traduz monetariamente em R$ 7.901.346,00 , ou seja, uma
injeção de recursos importante na melhoria das condições de vida destas pessoas,
favorecendo no aumento da segurança alimentar, em melhoria na moradia, na
nutrição, no vestuário e na aquisição de bens de consumo.
A efetividade de um sistema de proteção social se dá, para além de proteger
e, sim que seja capaz de promover o desenvolvimento de capacidades do cidadão.
Desta maneira não pode ser atribuída a uma única política social setorial, seja em
função da incidência heterogênea de vários vetores de destituição material, simbólica
e relacional.
Entretanto, o levantamento de demandas e necessidades são importantes
para o enfrentamento da pobreza e exclusão.
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Públicos alvos se destacam como vítimas do processo de exclusão e apontam
para ações e intervenções que demanda uma atuação convergente de diferentes
setores.
Para esta identificação destaca-se alguns indicadores de vulnerabilidade
social disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, apresentados na
Tabela 41. Estes indicadores referem -se ao ano de 2010 visto que os dados são
extraídos dos censos demográficos.
Tabela 41: Indicadores de vulnerabilidade social no brasil, paraná e em Bituruna – 2010
INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL, PARANÁ E EM BITURUNA - 2010
2010

Vulnerabilidade Social

Indicador
Brasil

Paraná

Bituruna

17,23

14,47

23,14

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam,
não trabalham e são vulneráveis na população
desta faixa etária

11,615

6,35

12,4

% de pessoas de 18 anos ou mais, s/ fundamental
e em ocupação informal

35,24

31,55

41,66

% de mães chefes de família s/ fundamental e c/
filho menor no total de mães chefes de família

FONTE: PNUD, 2010. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

O primeiro indicador refere-se a incidência de domicílios sob a chefia de
mulheres com baixa escolaridade e com filhos menores de quinze anos que é um
componente de vulnerabilidade, visto que enfrentam maiores dificuldades para ter
acesso a empregos com garantias trabalhistas, bem como para apoiar seus filhos em
atividades escolares no âmbito doméstico, e ainda nas condições de saúde. Este
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percentual se apresenta bem maior em Bituruna ao se comparar com as taxas do
Paraná e Brasil.
O segundo indicador mostra a vulnerabilidade dentre jovens (15 a 24 anos)
que incluem dois tipos de exclusão: não frequentar a escola e não estar inserido no
mercado de trabalho. Jovens deste segmento, que além da falta de escolarização que
é um dos determinantes para sair da situação de vulnerabilidade, ficam expostos a
vários outros riscos como à violência. A taxa de Bituruna era de 12,4% praticamente o
dobro do percentual apresentado pelo Paraná.
O terceiro indicador evidencia as pessoas de 18 anos ou mais sem
escolarização e no mercado informal: a falta de escolarização deixa a margem as
pessoas na empregabilidade não rompendo a condição de pobreza. O percentual de
Bituruna mostra-se elevado representando 41,66%, enquanto no Paraná e no Brasil as
taxas eram de 31,55% e 35,24%, respectivamente.
Frente a isto, uma articulação intersetorial, em especial, assistência social,
educação e qualificação para o trabalho, com ações universais e focalizadas se
apresenta necessária dada as interfaces evidenciadas, que assegure a elevação das
condições de vida da população mais pobre. Para a garantia deste direito de cidadania
depende do compromisso de setores governo e entidades não governamentais e
sociedade civil.
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Mapa 32: Equipamentos de Assistência Social - Urbano
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Mapa 33: Equipamentos de Assistência Social - Municipal
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6.2.4. CULTURA
Na estrutura organizacional do município de Bituruna a área da Cultura é
integrante da Secretaria Municipal de Educação, visto que as políticas de educação e
cultura são afins, pelas funções sociais, pois mudam valores e” olhares” sobre a vida
em sociedade.
A cidade conta com apenas um equipamento cultural, que é a Biblioteca
Cidadã Padre Pedro Canísio Orth, com um acervo de 8.370 livros e computadores com
acesso à internet.
Está prevista a construção da Casa da Cultura, já aprovada pela Câmara de
Vereadores, e contará com um miniauditório, salas de artesanato, música, ensaios e,
no ambiente externo está previsto um espaço para feiras e outras atividades culturais.
Pensar na cultura como fator de desenvolvimento significa valorizar as
identidades individuais, coletivas, assim como promover a coesão em comunidades
Neste sentido, é importante que a cultura seja vista como uma transversalidade das
políticas públicas pois permeia outras áreas em especial a educação, como também, o
turismo, o meio ambiente e direitos humanos.
Como estratégia, também é importante promover e fortalecer parcerias entre
outros municípios e segmentos culturais que ajudam na estruturação das políticas e
ações culturais.
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Mapa 34: Equipamentos de Cultura
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6.2.5. ESPORTE E LAZER
O órgão responsável pelo planejamento, implantação e execução dos planos,
atividades e equipamentos relacionados ao esporte e lazer em Bituruna é a Secretaria
de Esporte e Lazer. É competência da secretaria administrar os eventos esportivos,
incluindo principalmente crianças e idosos, promover a formação de várias
modalidades junto as escolas, oferecer materiais e técnicas e proporcionar o esporte
para todas as idades (PMB, 2020).
O município de Bituruna desenvolve uma série de atividades e programas
para todas as faixas etárias, exemplo desses eventos são:
Circuito de Corrida de Rua: realizado em parceria com a Associação de
Corredores de Bituruna, o circuito tem três etapas por ano, tendo cerca de 300
participantes por etapa.
Campeonatos municipais: os campeonatos municipais de futebol 7, de campo
e futsal são organizados corriqueiramente, possuindo inclusive uma categoria
especifica para o público feminino, além de torneios de voleibol (categoria mista) e de
basquete. São realizados nos ginásios e quadras de área do município.
Escolinhas de treinamento: contando com 9 professores, as escolinhas de
treinamento oferecem aulas nas modalidades de futsal, voleibol, xadrez, atletismo e
artes marciais como kickboxing e judô, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.
Olimbairros: principal evento realizado pela secretaria de esporte e lazer, e
organizado anualmente e conta com a participação de representantes de todos os
bairros do município em diversas modalidades esportivas. A 13ª Olimbairros foi
realizada em janeiro de 2020 e distribuiu mais de 50 medalhas e contou com festa de
abertura e de encerramento promovidas pela Prefeitura Municipal de Bituruna. O
evento contou com patrocínio de órgãos estaduais e empresas privadas.
Projeto Brinca Bituruna: projeto que prevê a construção de playgrounds para
crianças de até 12 anos. A estrutura é construída com material plástico ecológico o que
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gera baixa manutenção, além de oferecer mais segurança que os brinquedos
anteriores de madeira.
Bituruna dispõe dos seguintes equipamentos de esporte e lazer:
•

04 Ginásios

•

07 Playgrounds

•

04 Academias ao Ar Livre

•

02 Áreas de Lazer

•

03 Quadras de Areia

•

02 Quadras cobertas

•

03 Campos de Futebol

As áreas de lazer do município são:
•

Área de lazer Linha Bet: localizada as beiras do Alagado do Foz do
Areia, o parque dispõe de restaurante, quiosques, camping, sanitários
e quadras. Ainda é possível realizar um passeio de barco e a pratica de
esportes aquáticos.

•

Área de Lazer Volta Grande: localizada a 45 quilômetros do Centro de
Bituruna, o parque dispõe de área de alimentação, campo de futebol,
sanitários e espaço para prática de esportes aquáticos.

O Mapa 35 apresenta os equipamentos de esporte e lazer disponíveis no
município de Bituruna. De maneira geral a área urbana do município é bem suprida
por tais equipamentos, no entanto não foram encontrados dados a respeito de
equipamentos de esporte e lazer na área rural, salvo o Distrito de Santo Antônio do
Iratim. Os playgrounds.
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Mapa 35: Equipamentos de Esporte e Lazer
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6.2.6. SEGURANÇA
Segundo o Ministério Público do Paraná, o direito à segurança é prerrogativa
constitucional indisponível garantido por políticas públicas que impõe ao Estado a
obrigação de criar condições para o acesso a tal serviço (MPPR, 2020). A Constituição
de 1988, art. 144, determina que esse direito e responsabilidade de todos é garantido
através dos seguintes órgãos:
I.

Polícia federal.

II.

Polícia rodoviária federal.

III.

Polícia ferroviária federal.

IV.

Polícias civis.

V.

Polícias militares e corpos de bombeiros militares.

A Figura 40 expõe as taxas de ocorrências policias no município de Bituruna,
considerando a média dos municípios com população similar (municípios do Grupo 02
(SESP, 2018) com população entre 10 mil e 23 mil habitantes). Destaca-se aqui que
Bituruna está abaixo da média em quase todos os tipos de ocorrências policiais, no
entanto nas ocorrências relacionadas à porte/posse de arma de fogo o município
encontra-se levemente acima da média do grupo.
Figura 40: Taxas de ocorrências Policias

*nota: grupo 2 = municípios de 10 mil até 23 mil habitantes.
FONTE: MPPR (2020) - DADOS (SESP-PR/2019).
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No que se refere aos tipos de ocorrências policiais, o gráfico abaixo apresenta
os registros dos anos de 2016 a 2018 de acordo com a SESP-PR. Evidencia-se que a
maior ocorrência registrada é a de furto (com mais que o dobro de frequência que a
segunda ocorrência), com lesão corporal e violência doméstica completando os três
primeiros tipos.
No entanto se faz necessário destacar que houve uma redução nas
ocorrências desde 2016 em praticamente todos os tipos de eventos policiais. A
principal ocorrência (furto) teve uma redução de 28% de 2016 a 2018, apenas
uso/tráfico de drogas e corrupção de menores que apresentaram um aumento,
respectivamente, de 50% (aumentando de 8 para 12 casos de 2016 a 2018) e 100% (de
0 caso em 2016 para 1 caso em 2018).
Gráfico 9: Registros de ocorrências policiais

FONTE: MPPR, 2020– COM BASE NA SESP-PR

O Mapa 36 apresenta a localização dos equipamentos de segurança do
município de Bituruna. O município possui uma delegacia de polícia militar (27º
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Batalhão), uma junta militar, uma delegacia de polícia civil e não há na cidade um
batalhão de corpo de bombeiros, mas existe uma brigada de incêndio que conta com
um caminhão para combates a sinistros. Ainda há 16 pontos distribuídos nos
perímetros urbanos (Sede e Distrito de Santo Antônio do Iratim) com câmeras de
segurança do projeto municipal “Bituruna Mais Segura” que podem ser acessadas pela
polícia quando solicitado.
Excluindo as câmeras de segurança de Santo Antônio do Iratim, os
equipamentos estão concentrados no perímetro urbano da Sede. Desses, as delegacias
encontram-se no bairro Centro e as câmeras estão distribuídas em pontos de conflito
ou próximas a equipamentos públicos. Destaca-se que não foram encontrados dados
a respeito de equipamentos de segurança na área rural do município.

P á g i n a | 265

PRODUTO 03 – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 01

Mapa 36: Equipamentos de Segurança
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6.3.

INFRAESTRUTURA

6.3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Primeiramente, é importante frisar que, o município possui o Plano Municipal
de Saneamento Básico – PMSB de Bituruna, que foi instituído pela Lei Municipal nº
1.644, de 12/09/2012. Teve como objetivo principal “apresentar o diagnóstico do
saneamento básico no território do município e definir o planejamento para o setor”
(PMSB, 2011). De acordo com o parágrafo 4º do art. 19 da Lei Federal nº 11.445/2007,
que institui as diretrizes nacionais de saneamento, os planos municipais de
saneamento básico devem ser revistos periodicamente em um prazo não superior a
quatro anos e em período anterior à elaboração do Plano Plurianual. Nesse aspecto, o
PMSB de Bituruna está desatualizado, sua revisão deveria ter ocorrido no ano de 2016.
Deve-se destacar que, os projetos de saneamento básico devem ser
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, porém cabe a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente desenvolver programas de
saneamento na área rural, conforme disposto nos artigos 12 e 14 da Lei Municipal nº
1.954/2017.
Para garantir o acesso à água potável, a Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR) é a empresa responsável pelo sistema de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário do município de Bituruna desde 1980 (PMSB, 2011).
A captação de água da sede municipal é feita no Rio Herval (PMSB, 2011), no
qual há predomínio de ocupação rural e em parte com áreas urbanas, além disso, a
agropecuária e as atividades madeireiras são predominantes na bacia (SANEPAR,
2020). Segundo o PMSB (2011), a captação de 90 m³/h de água era suficiente para
abastecer a população de 11.529 habitantes em 2016. De acordo com o Atlas Brasil
(ANA, 2010), a situação da oferta de água para o munícipio era satisfatória, isto é, sem
necessidade de investimento, e não apresenta impactos nas captações a jusante.
Na sede urbana, a água é tratada em uma Estação de Tratamento de Água
(ETA) com capacidade total de 83 m³/h, sendo previsto o atendimento de 11.219
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habitantes até 2015. De acordo com SANEPAR (2020), 100% da população urbana é
atendida pela rede de água tratada, cujo sistema é formado pelas seguintes fases:
coagulação, floculação, filtração, cloração e fluoretação.
A água tratada é reservada em seis reservatórios com capacidade total de 472
m³. Na época em que foi realizado o PMSB – em 2011, havia 57.708 m de extensão da
rede de distribuição e 2.834 ligações prediais, sendo todas com hidrômetros (PMSB,
2011).
Segundo o PMSB (2011), o sistema de abastecimento de água do Distrito
Administrativo Santo Antônio do Iratim é operado e mantido pela concessionária. Vale
frisar que, a Comunidade Vila Rural Sapopema está interligada ao sistema do Distrito.
No Distrito Administrativo, a água é captada do manancial Mina 1, cuja vazão
é de 6m³/h, prevista para atender a demanda da época (2011). A água bruta é levada
a ETA com capacidade de tratar 7 m³/h, suficiente para atender a população de 2041
que deve atingir 532 habitantes. O sistema de reservação é composto por quatro
reservatórios com capacidade de 38m³, sendo suficiente para atender 532 habitantes
até 2041. A rede de distribuição era formada por 7.078 m de extensão, que atendiam
a demanda da época em que o Plano foi realizado (2011), e o sistema apresentou 118
ligações, sendo todas com hidrômetros.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS,
2020), a extensão total da rede de água era de 68,36 km em 2018. No ano de 2018, o
volume de água produzido foi de 633,29 m³/ano, enquanto que, o volume de água
faturado foi de 489,52 m³/ano, o que representou um índice de perdas de faturamento
de 22,69% (SNIS, 2020). O consumo médio per capita de água no município foi de
110,6 l/hab./dia em 2018 (SNIS, 2020).
De acordo com informações do IPARDES (2020), o número de ligações totais
da rede de abastecimento de água no município cresceu de 983 em 1990 para 3.488
em 2019, o que representa uma evolução em torno de 250%, aproximadamente. Como
pode ser observado na Figura 41, existe uma tendência relativamente linear e
ascendente no número de ligações. O aumento no número de ligações foi mais
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expressivo entre 1990 e 1991 com crescimento em torno de 18,6%, entre 1995 e 1996
com 12,7% e 2009 e 2010 com 12,0%.
Figura 41: Evolução do número de ligações do sistema de abastecimento de água atendidas
pela concessionária em Bituruna, entre 1990 e 2019

FONTE: IPARDES (2020), ELABORAÇÃO URBTECTM ,2020.

Considerando o ano de 2019, havia 3.137 ligações residenciais (representou
cerca de 89,8% das ligações existentes), 219 ligações comerciais (5,4%), 40 industriais
(2,0%), 63 no poder público (1,8%) e 29 na utilidade pública (1,0%). Para este ano, o
volume medido foi de 506.039 m³.
Com base nas informações obtidas pela consultora, foi possível espacializar a
rede de abastecimento de água pública de Bituruna, apresentado no Mapa 37. Esses
dados espacializados podem estar desatualizados, visto que, algumas regiões dentro
do perímetro urbano não possuem acesso à rede de água, sendo que, em outras
regiões não foi possível verificar se existe ou não rede pública de abastecimento de
água. Esse cenário vai contra ao que foi apresentado pela SANEPAR (2020) e pelo SNIS
(2020), pois, ambos afirmam que a área urbana apresenta atualmente um índice de
100% de atendimento pela rede de abastecimento de água.
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Mapa 37: Rede de abastecimento de água urbana
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Com relação à qualidade de água, a concessionária elabora e disponibiliza
relatórios anuais, apresentando os principais resultados para os seguintes parâmetros:
coliformes totais, cor, turbidez, cloro e flúor. Todos os cinco parâmetros analisados
pela SANEPAR atenderam à legislação vigente durante 01/01/2018 a 31/12/2018,
como mostra a Tabela 42.
Tabela 42: Resultados de amostras de qualidade de água para o período de 01/01/2018 a
31/12/2018
COLIFORMES TOTAIS
Mínimo exigido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 MS: 25
Mês
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Realizadas
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Atendidas
Percentual
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
de
Ausência
COR
Mínimo exigido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 MS: 10
Mês
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Realizadas
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Atendidas
Média
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Mensal
TURBIDEZ
Mínimo exigido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 MS: 25
Mês
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Realizadas
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Atendidas
Média
0,64 0,57 0,77 0,79 0,51 1,40 0,52 0,81 1,28 0,92 0,59
Mensal
CLORO
Mínimo exigido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 MS: 25
Mês
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Realizadas
Amostras
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
Atendidas
Média
1,02 1,02 1,02 1,04 1,03 1,34 1,11 1,17 0,96 1,11 1,07
Mensal
FLÚOR

DEZ
26
26
100

DEZ
26
26
2,50

DEZ
26
26
0,70

DEZ
26
26
0,99
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Mínimo exigido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 MS: Mês
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
Amostras
18
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Realizadas
Amostras
18
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Atendidas
Média
0,79 0,83 0,82 0,78 0,79 0,82 0,78 0,77 0,75 0,80 0,82
Mensal

DEZ
18
18
0,80

FONTE: SANEPAR, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Com relação aos investimentos no sistema de abastecimento de água, foram
investidos R$ 1.959.800,52 (um milhão e novecentos e cinquenta e nove mil e
oitocentos reais e cinquenta e dois centavos) entre 1980 e 2011. Em compensação, no
PMSB (2011), foram previstos os investimentos em torno de R$ 4.000.000,00 na sede
municipal e R$ 442.000,00 no Distrito Administrativo, como mostra o Quadro 21.
Quadro 21: Investimentos previstos no sistema de abastecimento de água pelo PMSB.
ANO
2012

2014

2026

2027

2012

2013

2014

OBJETIVO
SEDE ADMINISTRATIVA
Projetos complementares para ampliação do Sistema de
abastecimento de Água da Sede Municipal, compreendendo
captação, adutora, estação de tratamento, reservatório,
reforço de anéis de distribuição e elevatórias.
Obra de ampliação do Sistema de abastecimento de Água da
Sede Municipal, compreendendo captação, adutora, estação
de tratamento, reservatório de 500 m³, reforço de anéis de
distribuição e elevatórias.
Projetos básicos e complementares para ampliação do
Sistema de abastecimento de Água da Sede Municipal,
compreendendo reservatório de 300 m³.
Obra de ampliação do Sistema de abastecimento de Águas da
Sede Municipal, compreendendo reservatório de 300 m³.
DISTRITO ADMINISTRATIVO
Perfuração de novo manancial subterrâneo para o Distrito de
Santo
Antônio do Iratim.
Projetos básico e complementares para ampliação do Sistema
de Abastecimento de Água do Distrito de Santo Antônio do
Iratim, compreendendo interligação do novo manancial
subterrâneo, adutora e tratamento.
Obra de ampliação do Sistema de abastecimento de Água do
Distrito de Santo Antônio do Iratim, compreendendo
interligação do novo manancial subterrâneo, adutora e
tratamento.

VALOR ESTIMADO
R$ 145.000,00

R$ 3.420.000,00

R$ 35.000,00

R$ 400.000,00

R$ 82.000,00

R$ 30.000,00

R$ 330.000,00

FONTE: PMSB , 2011. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.
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O PMSB (2011) previu a necessidade de ampliação do sistema de
abastecimento de água na sede municipal até 2041, no que tange buscar um novo
manancial no Rio Jararaca, ampliar a ETA, reforçar/construir adutoras, aumentar a
reservação e o sistema de distribuição até 2041. No caso do Distrito Administrativo, há
previsão de um novo manancial subterrâneo para garantir a regularidade do
abastecimento até 2041, além de novas adutoras e aumentar a capacidade da ETA.
É importante frisar que, até o presente momento, esta consultora não teve
dados disponíveis sobre as formas de abastecimento de água na área rural, por isso,
não foi possível analisar a situação atual dessa região, no que tange, inclusive, a
disponibilidade, qualidade e acesso à água potável.
6.3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Primeiramente, é importante citar que, na época em que foi realizado o PMSB
(2011), Bituruna não possuía sistema público de coleta e tratamento de esgoto
sanitário. Para solucionar essa situação, foi adotado o sistema individual de tratamento
(como, por exemplo, fossas sépticas e sumidouros), em conformidade com as Notas
Técnicas Brasileiras (PMSB, 2011). Desta forma, o PMSB (2011) estipulou as seguintes
metas em relação ao sistema de esgotamento sanitário:
- Atingir em 25% o índice de atendimento com rede coletora de
esgoto - IARCE até o ano de 2017.
- Atingir em 65% o índice de atendimento com rede coletora de
esgoto - IARCE até o ano de 2021.
- Atingir em 65% o índice de atendimento com rede coletora de
esgoto - IARCE até o ano de 2041.

Segundo o SNIS (2020), até o ano de 2018 as metas estabelecidas no PMSB
(2011) em relação ao esgotamento sanitário não haviam sido alcançadas. Entretanto,
para atingir as metas estipuladas, foram investidos R$ 1,6 milhões na primeira etapa
de implantação da rede coletora de esgoto em Bituruna, o qual resultou na instalação
de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e o atendimento de 25% da população
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do Município (PMB, 2018). A segunda etapa do projeto prevê a ampliação da rede
esgoto com o objetivo para atender 65% da população e deve ser concluída até 2021,
atingindo a segunda meta estabelecida no PMSB (2011). O investimento da segunda
fase deve ser em torno de R$ 9 milhões.
De acordo com o IPARDES (2020), no ano de 2019 havia 842 unidades
atendidas pela rede de esgoto, na qual, 81,1% eram unidades residenciais, 17,1%
unidades comerciais e menos de 2% representavam unidades industriais, de utilidade
pública e de poder público. No total, existiam 681 ligações, das quais, 627 eram
residenciais, 40 comerciais, 9 no poder público, 4 na utilidade pública e 1 industrial,
cuja distribuição está apresentada na Tabela 43.
Tabela 43: Número de ligações da rede de esgoto em 2019
Variável
Ligações Residenciais
Ligações Comerciais
Ligações Industriais
Ligações na Utilidade Pública
Ligações no Poder Público
Ligações

Quantidade
627
40
1
4
9
681

Porcentagem
92,1%
5,9%
0,1%
0,6%
1,3%
100,0%

FONTE: IPARDES, 2020. ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Com base nas informações obtidas pela consultora, foi possível espacializar a
atual rede de coleta de esgoto de Bituruna, apresentado na Mapa 38. É possível
observar que, os bairros Centro, Jardim Andreia, São Vicente, Bela Vista, São Francisco
e Vila Mariana já possuem rede de coleta de esgoto. Conforme os investimentos
previstos para Bituruna (apresentados anteriormente), o município está ampliando a
rede de esgotamento sanitário nos seguintes bairros: Nossa Senhora Aparecida, Centro
e Jardim Andreia.
De acordo com as informações espacializadas no Mapa 38, é possível perceber
que, regiões localizadas na periferia da área urbana, isto é, mais afastadas do Centro,
não estão sendo contempladas pela rede de esgotamento sanitário, como é o caso dos
bairros São Cristóvão, São Pedro e São João.
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No que tange à área rural, até o presente momento, esta consultora não
obteve informações sobre as formas de destinação/tratamento de esgoto nessa
região, por isso, não foi possível analisar a situação atual de todo o município.
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Mapa 38: Rede de coleta de esgoto urbana
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6.3.3. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
Conforme o art. 11 da Lei Municipal nº 1.954/2017, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transportes é responsável, dentre outras competências, administrar:
os serviços de terraplanagens, aberturas de valas, bueiros, galerias
pluviais, cascalhamentos, drenagens, estradas de acesso a
propriedades e moradias rurais. Administrar o transporte de terra,
cascalhos, areia, pedras, calcário, madeiras e outros materiais de uso
da municipalidade ou de distribuição de acordo com programas
municipais. [...]

De acordo com o PMSB (2011), o município possuía 50 km de galerias de águas
pluviais em vias pavimentadas, enquanto que, as vias com revestimento primário
(cascalhamento) não possuíam galerias. A infraestrutura deve ser ampliada conforme
o avanço da pavimentação e conforme o atendimento de eventuais pontos de erosão,
alagamentos ou outros fatores, de forma isolada.
Vale destacar que, a limpeza de bocas de lobo e de galerias de águas pluviais
é realizada por equipe própria/terceirizada (PMSB, 2011).
Para garantir o desenvolvimento da drenagem e manejo das águas pluviais, o
PMSB (2011) estabeleceu as seguintes metas:
- Atingir em 80% o índice de atendimento com sistema público
Drenagem e manejo de Águas Pluviais Urbanas até o ano 2017;
- Atingir em 95% o índice de atendimento com sistema público
Drenagem e manejo de Águas Pluviais Urbanas até o ano 2021;
- Manter em 95% o índice de atendimento com sistema público
Drenagem e manejo de Águas Pluviais Urbanas até o ano 2041.

Nesse aspecto, até o ano de 2018 as metas estabelecidas no PMSB (2011) em
relação à drenagem de águas pluviais não haviam sido alcançadas pelo município.
Atualmente, de acordo com informações da Prefeitura Municipal (2020), a
Secretaria de Transporte, Obras e Infraestrutura realizou diversas obras no município,
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o que incluiu trabalhos de cascalhamento, recascalhamento, patrolamento,
recuperação de pontes e a construção de 60 bueiros.
6.3.4. ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) é a concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município de Bituruna. O
fornecimento é proveniente da subestação Bituruna. Esta é alimentada por duas linhas
de distribuição de alta tensão provenientes das subestações Areia e subestação União
da Vitória (COPEL, 2019)
De acordo com a Tabela 44, o número de consumidores de energia elétrica
cresceu de 4.768 em 2009 para 5.922 em 2018 (IPARDES, 2020), o que representa um
aumento aproximadamente de 24,2%. O setor residencial e o setor comercial foram os
que mais cresceram com 40,3% e 26,4%, respectivamente.
Contudo, ao verificar o consumo de energia elétrica na Tabela 45, o setor que
teve o maior aumento em seu consumo foi a o industrial com aproximadamente
74,5%, saltando de 10.709 Mwh para 18.685 Mhw, mesmo tendo uma redução de
16,5% nas unidades consumidoras. Seguido pelo setor comercial com 41% de aumento
e pelo setor residencial com 33% de aumento.
Tabela 44: Unidades Consumidoras (em Mwh) de energia elétrica de Bituruna entre 2009 e
2018
SETOR

Residencial

Setor
Secundário
(Indústria)

Setor
Comercial

Rural

Outras
Classes

Consumo
Livre
Indústria

Total

2009

2.682

139

254

1.557

136

-

4.768

2010

2.797

132

261

1.631

140

-

4.961

2011

2.865

132

272

1.713

134

-

5.116

2012

2.977

125

280

1.684

138

-

5.204

2013

3.086

122

275

1.560

142

-

5.185

Ano
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SETOR

Residencial

Setor
Secundário
(Indústria)

Setor
Comercial

Rural

Outras
Classes

Consumo
Livre
Indústria

Total

2014

3.303

126

294

1.553

144

-

5.420

2015

3.434

126

299

1.550

142

-

5.551

2016

3.636

121

296

1.519

132

1

5.705

2017

3.721

119

315

1.524

136

2

5.817

2018

3.764

116

321

1.584

135

2

5.922

Variação
entre
2009 e
2018

40,3%

-16,5%

26,4%

1,7%

-0,7%

Ano

24,2%

FONTE: IPARDES, 2020 ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

Tabela 45: Consumo (em Mwh) de energia elétrica de Bituruna entre 2009 e 2018
SETOR

Residencial

Setor
Secundário
Indústria

Setor
Comercial

Rural

Outras
Classes

Consumo
Livre
Indústria

Total

2009

4.556

10.709

1.949

3.691

1.905

-

22.810

2010

4.661

12.689

1.959

3.988

2.050

-

25.347

2011

4.804

14.242

1.970

4.436

2.082

-

27.534

2012

4.952

15.294

2.050

4.614

2.165

-

29.074

2013

5.264

14.926

2.071

4.689

2.479

-

29.428

2014

5.578

17.301

1.992

4.656

2.695

-

32.221

2015

5.485

21.290

2.025

4.404

2.686

-

35.890

2016

5.587

22.160

2.185

4.189

2.557

2.536

39.213

2017

5.906

17.705

2.640

4.335

2.438

7.890

40.913

2018

6.059

18.685

2.748

4.647

2.497

10.659

45.294

Ano
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SETOR

Residencial

Setor
Secundário
Indústria

Setor
Comercial

Rural

Outras
Classes

33,0%

74,5%

41,0%

25,9%

31,1%

Ano

Variação
entre
2009 e
2018

Consumo
Livre
Indústria

Total

98,6%

FONTE: IPARDES, 2020 ELABORAÇÃO URBTECTM, 2020.

A Prefeitura Municipal de Bituruna é responsável pela instalação,
manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública municipal,
sendo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano o órgão interno competente. O custo
das atividades descritas acima é realizado através do Custeio de Serviço de Iluminação
Pública – COSIP, previsto no artigo 149 A da Constituição Federal e instituído em
Bituruna pela Lei Nº 788/2001.
Atualmente a prefeitura tem realizado uma série de melhorias na rede de
iluminação pública, principalmente nos novos equipamentos e em áreas mais
afastados do bairro Centro, caso do bairro São João que recebeu em 2019
investimentos de R$ 145.712,00 e o Distrito de Santo Antônio do Iratim que em 2018
recebeu a troca de 28 lâmpadas (PMB, 2019). Existe ainda um espaço no site da prefeitura
nomeado de registro de ocorrências. Nele, a população pode solicitar manutenções ou
instalações através de um formulário online. Essa estratégia busca agilizar o processo e
dar praticidade para a população.

O Mapa 39 apresenta as áreas do perímetro urbano da Sede que possuem
iluminação pública. Destaca-se a grande quantidade de vias que não possuem
iluminação. Os bairros Nossa Senhora Aparecida e São João são os locais com maiores
déficits. Não foram encontrados dados sobre a troca das lâmpadas de vapor de sódio
por lâmpadas de LED.
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Mapa 39: Mapa de Iluminação Pública
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6.3.5. TELECOMUNICAÇÕES
De acordo com o art. 62 do Código de Obras do Município, as instalações
telefônicas deverão estar de acordo com as especificações descritas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelos órgãos competentes, devendo ainda
passar por aprovação pela Prefeitura – conforme art. 108 do Código de Posturas.
No que diz respeito a telefonia fixa, conforme dados da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) houve queda de mais de 50% no número de acessos nos
últimos dez anos (entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2020), chegando a 10,6
acessos a cada 100 domicílios. Esse percentual significativo de redução também
acontece nos municípios limítrofes de Bituruna, como demonstram as Figura 42 e
Figura 43.
Figura 42: Densidade (acessos por 100 domicílios) de telefonia fixa - 2010

FONTE: ANATEL, 2020.
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Figura 43: Densidade (acessos por 100 domicílios) de telefonia fixa - 2020

FONTE: ANATEL, 2020.

Em contrapartida, o número de acessos de telefonia móvel registrado em
fevereiro de 2020 foi de 62,7 para cada 100 habitantes, com tecnologia 2G, 3G e 4G
ofertadas por quatro empresas de telefonia. Dentre elas, a cobertura que atende o
Município de forma simultânea por todas as operadoras é a 2G, conforme figuras
abaixo.
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Figura 44: Cobertura 2G da operadora Claro em Bituruna

FONTE: CLARO, 2020.

Figura 45: Cobertura 2G da operadora Oi em Bituruna

FONTE: OI, 2020.
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Figura 46: Cobertura 2G da operadora TIM em Bituruna

FONTE: TIM, 2020.

Figura 47: Cobertura 2G da operadora Vivo em Bituruna

FONTE: VIVO, 2020.

Já com relação a internet banda larga fixa, observa-se um grande pico no
número de acessos a partir de julho de 2019, juntamente com o uso da fibra óptica
ganhando mais destaque do que as outras tecnologias de distribuição de sinal, como o
satálite e o cabo metálico.
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Figura 48: Evolução dos acessos/densidade de Banda Larga Fixa

FONTE: ANATEL, 2020.

Figura 49: Evolução de Banda Larga Fixa por Tecnologia.

FONTE: ANATEL, 2020.

O número de acessos registrado em fevereiro de 2020 foi de 26,6 para cada
100 domicílios, aumento significativo já que a média era de 7 para cada 100 até julho
de 2019, embora seja significativamente inferior ao do Estado e da capital (que
registraram 59 e 94,6 acessos para cada 100 domicílios, respectivamente, no mesmo
período).
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