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 RESUMO 

 Este artigo analisa o campo da economia regional e coloca como exemplo uma 

associação de municípios localizada numa microregião do Estado do Paraná. 

 O objeto de estudo é a AMUNOP, com 19 municípios é apresentada e 

diagnosticada perante o quadro econômico. Compara-se alguns índices, como o PIB per 

capita dos municípios e seus respectivos setores.  Outros indicadores de renda também são 

abordados, como o Coeficiente de Gini e o IDH. 

 Tabelas e Gráficos ilustram o perfil industrial e agrosilvapastoril  dos municípios. 

 

 Palavras Chaves: Economia Regional, PIB per capita, Anel de Integração.  

 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 O presente artigo visa mostrar o lado da economia regional sob a ótica de conceitos 

de espaço e região. Como exemplo, a Associação dos Municípios do Norte do Paraná 

(AMUNOP), onde a partir de cidades circunvizinhas, unem-se para discutir problemas 

políticos comuns e estratégias de crescimento e desenvolvimento. 

 A Figura 1 mostra os municípios pertencentes a AMUNOP (área 6) e também o 

Anel de Integração. São 19 municípios que constituem a associação2, sendo Cornélio 

Procópio a cidade pólo. A Tabela 1 ilustra as cidades que compõem a AMUNOP, o 

Produto Interno Bruto (PIB), o PIB per capita, e o PIB Municipal em porcentual para os 

setores de agropecuária, indústria e serviço. 

 

 

 

 

                                                           
1 Mestrando em Teoria Econômica pela UEM (jan/2003) 
2 Havia mais dois, Curiúva e Jataizinho. 
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FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AMUNOP 

 
     

                Fonte: Paranacidade (2003) 

 

 No passado, as cidades onde passavam a ferrovia3 foram aquelas que mais se 

desenvolveram. Hoje, o Anel de Integração vem dar continuação ao progresso e neste 

contexto, apenas três municípios são beneficiados, Bandeirantes, Cornélio Procópio e 

Santa Mariana. 

 Para que não haja exclusão, a união de municípios é de suma importância para a 

sobrevivência daqueles omitidos pela passagem do desenvolvimento. 

 O conceito de desenvolvimento regional, segundo CLEMENTE (2000) vem a ser  

 

 O indicador mais amplamente utilizado para representar o nível de 
 desenvolvimento de uma região ou de um país é a renda ‘per capita’; no entanto, 
 as deficiências desse procedimento são evidentes, principalmente quando  não se 
 complementa a análise com outros indicadores. Entre esses outros indicadores 
 surge imediatamente a distribuição de renda, pois, sendo a renda ‘per capita’ um 
 valor médio, é muito desejável que haja também informação sobre a distribuição. 
 /.../ Há, porém, outro conceito de desenvolvimento que merece ser considerado: o 
 desenvolvimento auto-sustentado. /.../ O Programa das Nações Unidas para o 
 Desenvolvimento (PNUD) publica desde 1990 o Relatório de Desenvolvimento 
 Humano. Esse relatório é baseado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
 que considera três fatores: longevidade, educação e renda ‘per capita’. Nessa 
 abordagem, fica clara a dimensão econômica do desenvolvimento. /.../ 
 O desenvolvimento de uma região tende a estimular o desenvolvimento das regiões 
 vizinhas ou, pelo contrário, constitui obstáculo para que estas também se 
 desenvolvam? A Teoria do Crescimento Regional fornece resposta positiva a essa 
 questão. /.../ Não seria possível exagerar a importância dessas hipóteses para a 
 política de desenvolvimento regional. Se a hipótese de espraiamento estiver 

                                                           
3 Para o escoamento da safra de café. 
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 correta, os desequilíbrios regionais tenderão a diminuir espontaneamente com o 
 passar do tempo, e as regiões menos desenvolvidas aos poucos se aproximarão dos 
 padrões das regiões adiantadas. Se entretanto, a hipótese de dominação estiver 
 correta, os desequilíbrios tenderão a se exacerbar com o passar do tempo e as 
 regiões atrasadas se distanciarão cada vez mais das regiões desenvolvidas. 
 

 

TABELA 1 – AMUNOP E SUAS CONJUNTURAS ECONÔMICAS 

  Municípios PIB PIB per PIB Municipal (%) 

   (US$) 
capita 
(US$) Agropec. Indústria Serviço

       
1 Assaí 55.773.511,79 2.774,53 15.28 21.17 57.55 
2 Bandeirantes 70.127.749,70 1.252,96 14.01 17.74 71.26 
3 Congonhinhas 9.690.371,19 1.252,96 42.74 2.11 55.15 
4 Cornélio Procópio 124.593.486,74 2.668,98 7.83 31.56 61.41 
5 Itambaracá 13.326.259,83 1.557,53 41.22 0.00 58.78 
6 Leópolis 9.873.434,59 2.108,81 48.04 5.51 46.45 
7 Nova América da Colina 7.334.149,77 1.868,57 33.73 21.07 45.20 
8 Nova Fátima 12.809.334,04 1.536,08 31.00 1.64 67.37 
9 Nova Santa Bárbara 3.523.333,15 941,56 37.97 0.60 64.43 

10 Rancho Alegre 11.341.898,56 2.572,44 30.91 19.02 50.07 
11 Santa Amélia 6.408.562,11 1.392,56 33.67 3.41 62.92 
12 Santa Cecília do Pavão 7.410.818,02 1.612,45 18.19 29.85 51.96 
13 Santa Mariana 20.924.987,90 1.486,04 43.38 4.03 52.59 
14 Santo Antônio do Paraíso 5.280.457,47 2.092,10 41.23 0.15 58.62 
15 São Jerôrimo da Serra 11.398.890,57 922,24 33.03 0.42 66.55 
16 São Seb. da Amoreira 9.983.396,49 1.240,02 40.76 2.22 57.03 
17 Sapopema 6.752.719,04 939,31 39.00 3.46 57.54 
18 Sertaneja 19.124.594,46 2.866,40 32.62 1.78 65.59 
19 Uraí 14.877.504,15 1.158,23 33.71 8.21 58.07 
Fonte: AMUNOP, (2003)      

 

 

 REGIÃO PÓLO 

 A AMUNOP tem como sede a cidade de Cornélio Procópio por ser a mais 

expressiva (tanto em PIB, população e infra-estrutura), sob a presidência do prefeito de 

algum município membro para um mandato de dois anos. Atualmente4 o presidente é o 

prefeito de Bandeirantes. A região tem características de homogeneidade, pois os 

municípios tem em comum hábitos similares de clima, vocação agropecuária e industrial. 

Também tem características de pólos, pois suas relações são conhecidas e 

interdependentes. Por fim, constitui uma região piloto, pois atende o quesito de 

planejamento administrativo e tomadas de decisões governamentais. 

                                                           
4 Em 2003. 
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 OBJETIVOS 
 Dentre os objetivos da AMUNOP (2003), pode-se destacar como:  

 

 promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional 
 dos municípios paranaenses; financiar intervenções envolvendo despesas correntes 
 e de capital; tornar-se instrumento de intermediação administrativo-financeiro, 
 visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento internas e 
 externas às características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos 
 municípios; aplicar os recursos com eficiência e eficácia no fortalecimento técnico, 
 administrativo e financeiro dos municípios; gerir o Fundo Estadual de 
 Desenvolvimento Urbano, criado em dezembro de  1998. 
 
 

 Contudo, a AMUNOP apesar de apresentar característica de pólo 

desenvolvimentista, parece um pouco anestesiada, pois a mesma atende mais a demanda 

política e auxílio jurídico a questões regionais de desenvolvimento. Um sistema de 

consórcio5 ou parceria com seus membros seria o passo inicial para objetivar o crescimento 

com horizonte para o desenvolvimento. Ainda assim, essa parceria pode contar com apoio 

de instituições de ensino, profissionais liberais e linhas de pesquisa. 

 Quanto a criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), vem atender a falta 

de demanda financeira percebida pelos municípios, isto é, “Disponibilizar, aos Municípios 

paranaenses e agentes da administração direta e indireta do Governo do Estado, recursos 

para a promoção do desenvolvimento urbano, financiando planos, programas e projetos”. 

(id.)   

 Em relação as fontes de recursos para a formação do FDU, pode se destacar como: 
 
 
 -Retorno dos subempréstimos contratados pelo Estado e repassados aos 
 municípios paranaenses, em ações voltadas ao desenvolvimento urbano. 
 -Produto de juros e amortizações resultantes de aplicações de recursos do FDU. 
 -Produto resultante de operações de crédito interno e externo, integralizado para 
 financiar intervenções do FDU. 
 -Aporte de recursos dos governos federal e estadual. 
 -Aportes externos provenientes de ajuda de cooperação internacional, acordos 
 bilaterais, convênios e contratos. (ibid.) 
 

 É de estrema importância o conceito e a fixação dos objetivos, pois a seriedade para 

o desenvolvimento inicia-se pela cooperação e responsabilidades. 
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 CARACTERÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS 

 Antes de iniciar o estudo pela Tabela 1, é importante saber como funciona os 

indicadores de renda. Assim, de acordo com a Tabela 2, a primeira coluna ilustra a região 

de análise. A segunda coluna, mostra o Coeficiente de Gini. Este índice muito utilizado 

para medir a concentração da renda. O valor para análise varia de 0 a 1, isto é, quanto mais 

próximo de 0, menor a concentração e quanto mais perto de 1, maior a concentração da 

renda. O IDH mede de desenvolvimento humano a nível de educação, longevidade e renda. 

O valor para análise varia de 0 a 1, dividido em intervalos, isto é, quanto mais próximo de 

0, menor o IDH e quanto mais perto de 1, maior o IDH. No intervalo de 0 a 0,499 diz-se 

que existe desenvolvimento humano baixo, entre 0,500 a 0,799 médio e acima de 0,800, 

considerado alto. O PIB per capita é somatória de tudo que é produzido no país, estado ou 

município dividido pela respectiva população. 

   

TABELA 2 –  INDICADORES DE RENDA 
País, Estado 

E Município 

Coeficiente de 

GINI 

IDH PIB 

per capita 

Brasil  0,609 (1) 0,757 (2) US$ 7.625      (2) 

Paraná  0,588 (1) 0,786 (1) R$ 7.352,40   (5) 

Cornélio  

Procópio  

- 0,769 (3) US$ 2.668,98 (4) 

   R$ 5.435,00 (6) 

          Fonte:  (1)Censo 2000, IBGE (2003);   (2)Ref. a 2000, IPEA (2002);   (3)SEID (2002);  
         (4) Ref. a 2000, AMUNOP (2003); (5) Ref. a 2000, SEIT (2003); 
                      (6) Ref a 1999, IPARDES (2003). 
 

 

 Dessa forma, o Coeficiente de Gini do Paraná é inferior ao do Brasil,  mostrando 

uma distribuição de  concentração renda. Porém, Santa Catarina apresenta o índice de 

0,548, e só para se ter idéia, os Estados Unidos é de 0,408. Isso mostra que o Brasil e seus 

Estados tem a renda pessimamente distribuída, isto é, a renda está concentrada nas mãos de 

poucos. O Índice de Desenvolvimento Humano de Cornélio Procópio apresenta superior ao 

do Brasil, porém inferior ao do Paraná. Pode-se dizer que as três esferas estão dentro do 

médio desenvolvimento, tendendo para o alto. A renda per capita de Cornélio Procópio é 

quase três vezes inferior ao do Brasil, isto é muito preocupante, pois significa alto 

desemprego, baixos salários e tendência a mudança de classe social, isto é, de classe média 

                                                                                                                                                                                
5 Um bom exemplo é o da saúde em Cornélio Procópio. 
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para classe baixa, e está, para a miserável, constituindo a linha da pobreza brasileira. Em 

comparação com o Paraná, o PIB per capita (em reais) é R$ - 1.917,40. 

 De acordo com a Tabela 1 podemos chegar ao Gráfico 1. Assim, considerando no 

eixo horizontal os municípios (identificados por códigos, veja Tabela 1) e no eixo vertical, 

o PIB municipal em dólares. É visível o comportamento da estrutura de alguns municípios 

comparado a outros. O município 4 destaca quase duas vezes em relação ao município 2, 

que vem em segundo lugar e trinta e cinco vezes em relação ao município 9 que vem em 

último lugar.  

 

GRÁFICO 1 – MUNICÍPIOS E PIB 
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  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da AMUNOP, (2003). 
 

 Outra característica importante, porém não surpreendente, é mostrado no Gráfico 2. 

A região é predominantemente agropecuária, porém, não ostenta maior percentual no PIB 

neste setor. Já o setor secundário vem sofrendo mudanças de paradigmas desde os anos 80, 

isto é;  

 

• saída do modelo Fordista para entrada do modelo Toyotista ; 

• tecnologias (P&D e C&T)6 e inovações;  

• sistema poupador de mão-de-obra; 

• redução do tempo de trabalho; 

• trabalhador multifuncional; 

• flexibilidade (processo e produto), diversidade e diferenciação de produto; 

• metodologias Schumpterianas. 

                                                           
6 Pesquisa e Desenvolvimento; Ciência e Tecnologia. 
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 Dessa forma, isso vem explicar o salto direto para o setor de serviços, seja pela 

maior absorção de mão-de-obra, seja por maiores (falta) oportunidades ou mesmo pela 

futura vocação do pólo, que vem sustentando o crescimento no setor terciário em mais de 

50% do PIB em quase todos os municípios. 

 

GRÁFICO 2 – MUNICÍPIOS E SETORES ECONÔMICOS 
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  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da AMUNOP, (2003). 
 

 Contudo, as maiores nações do mundo não são por acaso, pois nelas está o 

desenvolvimento e este está associado a indústria. Como exemplo, dos seis países do G-7, 

como os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Inglaterra, França e Japão, são países 

tipicamente industriais. Por outro lado, países como Canadá7, Austrália e Nova Zelândia 

são considerados exceções, pois são países desenvolvidos com base na agricultura, porém 

menos expressivos quanto os seis países do G-7. Por isso, que a indústria é importante no 

desenvolvimento da nação e conseqüentemente de pólos regionais, podendo gerar crusters 

e distritos industriais. 

 Para isso, Tabela 3 ilustra o perfil das indústrias instaladas nos municípios 

membros. 

 A indústria de produtos alimentares destaca-se em 16 municípios. Para efeito, são 

consideradas apenas as indústrias dominantes. 

 

 

 

  

                                                           
7 Pertence ao G-7. 
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TABELA 3 – INDÚSTRIAS DOMINANTES POR MUNICÍPIO 

Industrias Dominantes Cidades por código Total 
Têxteis 1,4,11,12,19 5 
Metalurgia 1,5,9,12,13,16,19 7 
Produtos Alimentares 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 16 
Bebidas 2 1 
Perfumaria 2 1 
Sabões e Velas  2 1 
Prod. Minerais Não Metálicos 3,6,13,17 4 
Madeira  3,6,8,9,11,12,15,17 8 
Mecânica 4 1 
Química 7 1 
Mat. Elétrico e de 
Comunicação 8 1 
Editorial e Gráfica  8,18 2 
Vestuário 9,10,13,16 4 
Calçados e Tecidos  9,10,13,16 4 
Mobiliário  10,18 2 
Couros 13 1 
Peles e Prod. Similares  13 1 
Extração de Minerais 15 1 

                  Nota: o município 14 não possui dados disponíveis. 
                  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da AMUNOP, (2003). 
 

 O Gráfico 3 é elaborado a partir dos dados da Tabela 3, onde é possível ilustrar a 

distribuição dessas indústrias. 

 

GRÁFICO 3 – PRINCIPAIS INDÚSTRIAS NOS MUNICÍPIOS 
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  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da AMUNOP, (2003). 
  

 Destaca-se aqui o município de Santa Mariana (13), pois apresenta característica de 

crusters, pois seu parque industrial constitui empresas de couro, peles e produtos similares, 
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calçados, tecidos e vestuário. Além disso, como mencionado anteriormente, está no Anel 

de Integração. 

 Em relação ao ensino técnico, Cornélio Procópio conta com uma Escola Técnica 

Federal nas áreas de eletrônica, mecânica e informática. Na área de pesquisa econômica, o 

mesmo município conta uma Faculdade Estadual.  Isso vem a atender o desenvolvimento 

no campo tanto a nível de pesquisas quanto para mão-de-obra técnica.  

 Embora é reconhecido a importância do setor secundário, não se pode menosprezar 

o setor primário, isto é, de agronegócios, aqui constituído como agropecuário. A Tabela 4 

mostra as principais culturas cultivadas nos solos paranaenses, a extração de madeira e 

pecuária. 

 

TABELA 4 – PRINCIPAIS ATIVIDADES AGROPASTORIS POR MUNICÍPIO 

Agrosilvapastoris Cidades por código Total 
Soja Safra Normal 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19 17 
Uva 1,7,16,19 4 
Algodão  1,2,9,11,12 5 
Cana-de-Açúcar 2,5,7,11,13,16 6 
Alfafa 2,11 2 
Trigo 4,6,10,12,13,14,18,19 8 
Milho Safra Normal 5,6,8,15,17 5 
Milho Safrinha  10,18 2 
Mamão 9 1 
Leite  17 1 
Bovinos 3,4,8,14,15,17 6 
Aves de Corte  3 1 

                   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da AMUNOP, (2003). 
 

 Como destaque, surge a soja, cultivada por 17 municípios, e em segundo lugar, o 

trigo, com 8 municípios. Destaca-se a mudança tecnológica quanto a migração do café para 

a soja. A primeira, intensiva em mão-de-obra e a segunda em mecanização e poupadora de 

mão-de-obra. Outro destaque, é a cidade de Uraí, famosa pela produção de rami8, que nem 

aparece na tabela, assim como o café, que antes da geada de 1975, era predominantemente 

em todos os municípios, ou seja, foi o passo inicial ao desenvolvimento do Norte do 

Paraná. 

 O Gráfico 4 ilustra a partir dos dados da Tabela 4 mostra os principais produtos 

agrosilvapastoris presentes na Associação dos Municípios do Norte do Paraná. 
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GRÁFICO 4 – PRINCIPAIS PRODUTOS AGROSILVAPASTORIS NOS MUNICÍPIOS 
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  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da AMUNOP, (2003). 
 

 Embora ainda não destacado, o setor de agronegócios vem se destacando, como por 

exemplo, pequenas propriedades agrícolas estão diversificando a atividade no campo. O 

Novo Rural como é chamado, constitui de pesque-pague, hotéis fazenda, ecoturismo, 

produtos laticínios, artesanatos, doces caseiros, entre outros. 

 Dessa forma, isso vem a ser um meio de sobrevivência no campo e ao mesmo 

tempo alternativas para que não haja êxodo rural, proporcionando soluções próprias, 

simples e de pouco investimento, necessário a fixação do homem na região. 

 Em relação ao ensino técnico, Santa Mariana conta com uma Escola Estadual 

Técnica Agrícola, Bandeirantes, com iniciativa privada, conta com  Engenharia 

Agronômica e Medicina Veterinária. Cornélio Procópio conta com a Faculdade Estadual 

com o curso de Habilitação Plena em Biologia. Isso vem a atender o desenvolvimento no 

campo tanto a nível de pesquisas quanto para mão-de-obra técnica.  

 

 CONCLUSÃO 

 A Associação dos Municípios do Norte do Paraná vem a constituir uma solução 

para problema de exclusão de alguns municípios que estão fora do Anel de Integração. 

 Por outro lado, a região é rica e diversificada nas atividades agropastoris e também 

no seu parque industrial. Porém, nem o setor primário e nem o setor secundário abrangem 

o maior PIB municipal, ficando com o setor terciário. Isso reflete uma migração por busca 

de oportunidades, seja por emprego ou porque se esgotou em outros setores.  

                                                                                                                                                                                
8 Foi largamente usado em confecções e como matéria-prima  para fabricação de papel-moeda. 
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 Contudo, os 19 municípios tem em comum a proximidade e facilidade de acesso, 

possui infra-estrutura de cidade grande, como hospitais, escolas técnicas e administrativa, e 

escoamento da produção facilitada tanto pelo sul e oeste do Paraná  e também pelo sul do 

Estado de São Paulo.  

 Ainda assim, este estudo mostrou o grande potencial em se explorar a economia 

regional, suas mazelas e necessidades. 
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