3
ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA
O produto da fase de Análise Temática Integrada, segunda etapa da elaboração do Plano Diretor
Municipal de Imbaú, destina-se a avaliar os diversos temas, construir um extenso painel sobre os
aspectos relacionados com a inserção regional, ao meio ambiente, aos aspectos socioeconômicos,
sócio-espaciais e institucionais do município, bem produzir um amplo levantamento de sua
infraestrutura, seus equipamentos e os serviços públicos colocados à disposição da sua população.
Serve como embasamento para a tomada de decisões a respeito dos rumos que serão impressos ao
desenvolvimento municipal nos próximos dez anos.
A extensa enunciação dos elementos componentes da paisagem natural e do constructo humano que
compreendem a realidade imbauense em seus aspectos pretéritos, presentes e seus cenários futuros
prováveis, é ilustrada com quadros, gráficos, fotografias e, principalmente, com mapas, forma de
expressão no decurso de um processo de planejamento municipal, posto que referenciam as
informações às porções do território onde se dão os eventos, permitindo uma leitura clara de cada
compartimento municipal.
Ao final da exposição de elementos analisados, empreende-se um esforço de síntese e de
integração, através da construção das matrizes CDP, nas quais são levantados, para cada um dos
temas analisados, os fatores condicionantes (C), a listagem das eventuais deficiências a serem
mitigadas (D) e as potencialidades (P) latentes, complementados pelos mapas-síntese que permitem
uma leitura sintética da realidade urbana e rural.
Além do intenso trabalho da equipe multidisciplinar consultora, a consolidação da Análise Temática
Integrada contou com o necessário esforço coletivo, de vez que seu conteúdo foi construído através
de leituras técnicas, para as quais foi imprescindível o concurso da Equipe Técnica Municipal,
formada pelos funcionários municipais de todas as secretarias, e seguidamente submetido às leituras
comunitárias, para as quais foi inestimável a participação da Comissão de Acompanhamento formada
a partir da Primeira Audiência Pública.

48

3.1
LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL
3.1.1

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Prancha 01

Meso e Microrregião. Imbaú, ex-distrito de Telêmaco Borba emancipado em 1997, integra a
microrregião sediada na “Capital do Papel”, uma das três que compõem a Mesorregião Centro
Oriental, cuja sede fica na cidade de Ponta Grossa. Dentre os municípios da microrregião, somente
Ventania não faz divisa com Imbaú, sendo seus vizinhos os municípios de Ortigueira, Reserva, Tibagi
e Telêmaco Borba. A microrregião, quando acrescida dos municípios de Curiúva e Figueira, vizinhos
ao norte, compõe o assim chamado “Território Caminhos do Tibagi”, subdivisão ad hoc adotada pelo
IPARDES e pela Secretaria Estadual de Planejamento para fins de estudo de ações especiais a
serem encetadas nas regiões deprimidas econômica e socialmente no Paraná.
Distância às Cidades Próximas. Resguardado o caso especial de Telêmaco Borba, cidade que
serve de sede ao município-mãe de Imbaú, as distâncias aos núcleos urbanos da microrregião,
constantes do Quadro 01, são consideráveis, como é tradição no espaço geográfico centro-oriental
paranaense. O Quadro 01 contém também informações sobre as distâncias à capital regional e à
capital estadual.
Quadro 01
Distâncias de Imbaú às cidades da microrregião, à capital regional e à capital do Estado
Cidade
Telêmaco Borba
Reserva
Ortigueira
Tibagi
Ventania
Ponta Grossa
Curitiba

Distância
(km)
19,8
31,1
33,7
81,5
118,8
100,2
217,9

Fonte: SETR/DER, Mapa Rodoviário do Estado do Paraná, 1998.

Área do Município. A área municipal, de 330,15 km² (33.015 hectares) resulta da soma da área do
então distrito pertencente a Telêmaco Borba (248,9 km²), com algumas pequenas porções retiradas
do município de Reserva (81,2 km²), que lhe foram incorporadas por ocasião da emancipação
6
municipal .
Coordenadas Geográficas. A cidade de Imbaú fica na latitude 25º26´00” Sul e longitude 50º45´00”
7
Oeste, com altitude de 945m sobre o nível do mar . Segundo mapeamento realizado pela consultoria,
a nova sede, recém inaugurada, da Prefeitura Municipal, tem as coordenadas UTM X = 525.053 e Y=
7.296.364. Os pontos extremos do município são aqueles cujas coordenadas UTM constam do
Quadro 02.
Quadro 02
Coordenadas UTM dos pontos extremos do Município de Imbaú
Ponto
extremo
Norte
Sul
Leste
Oeste

Coord.
X
528.696
528.660
540.004
511.590

Coord.
Y
7.311.163
7.283.156
7.302.162
7.298.321

Fonte: Fonte: COPEL, Base Municipal de Imbaú, 2008.
Organizado pela Consultoria, 2008.

6

IPARDES, Caderno Estatístico Municipal de Imbaú. Curitiba: Ipardes, 2008. As áreas parciais provenientes dos municípios de
Telêmaco Borba e Reserva provêem dos comparativos de área geográfica de 1991 e 2000 obtidos do IPEA, Ipeadata.
Disponível no site www.ipea.gov.br, Consulta em novembro de 2008.
7
IPARDES, Caderno Estatístico Municipal de Imbaú. Curitiba: Ipardes, 2008.
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Altitudes. Os pontos mais baixos do município ficam nos vales dos rios Imbaú e Imbauzinho, que
correm em direção ao Tibagi, de sudoeste para nordeste. Em ambos os casos, os pontos mais baixos
ficam na divisa com Telêmaco Borba, na cota 659m. Os pontos altos correspondem aos topos dos
diques de diabásio, todos eles alinhados de sudeste para noroeste, com altitude próxima dos 1.000m.
O ponto culminante fica na divisa com Reserva, em Bela Vista da Corrente, com a cota 1.015m.
3.1.2

SISTEMA REGIONAL DE TRANSPORTES
Prancha 01

Transporte Rodoviário. A Rodovia BR-376 constitui a própria razão de ser do povoamento local, que
nasce de um acampamento da companhia denominada CIROL, construtora da estrada de rodagem:
essa instalação deu origem à atual cidade de Imbaú. A estrada, ainda hoje chamada de Rodovia do
Café, foi pavimentada na década de 1960, promovendo a integração entre o Paraná Tradicional (sul e
sudeste) e o Norte do Paraná, então o maior produtor mundial de café. A única outra rodovia federal
na microrregião, é a BR-153 (Transbrasiliana), que passa por Ventania e Tibagi e cruza a BR-376 na
altura de Alto Amparo, fora do município em estudo. O acesso às cidades de Reserva (e a Cândido
de Abreu, a oeste), parte da BR-376 em Caetano Mendes, constitui a estrada estadual PR-441, que
se entronca com a BR-376 logo ao sul de Imbaú; o acesso a Telêmaco Borba (e a Curiúva, ao norte),
parte da BR-376 exatamente em Imbaú, constituindo o trecho norte da estrada estadual PR-160,
chamada de Rodovia do Papel (o trecho sul, ainda não pavimentado, liga Imbaú a Reserva). A PR340, antiga interligação de Castro até Ortigueira, passa por Tibagi e interliga essa cidade a Telêmaco
Borba, prosseguindo para noroeste, sem pavimentação, até Ortigueira. É notável (ver Prancha 01) a
situação privilegiada de Imbaú como entroncamento rodoviário, verdadeiro nó distribuidor de tráfego
8
rodoviário no centro paranaense .
Transporte Coletivo Metropolitano. Além do movimento intenso de ônibus de passagem
(especialmente das empresas sediadas no Norte paranaense, em suas linhas direcionadas para
Curitiba), Imbaú apresenta forte movimento pendular de passageiros para Telêmaco Borba, não
somente em face da distância reduzida (20 km) como também pela oferta de empregos na “Capital do
Papel”, que atrai trabalhadores moradores de seu antigo distrito. A empresa VINSA (Benedito Aleixo
de Queiroz & Cia Ltda), com sede em Telêmaco Borba, opera, nesse trecho, a linha de ônibus
9
metropolitano , com 8 horários por dia (quatro deles com extensão até a localidade de Charqueada
de Baixo), ao custo de R$ 2,25.
Transporte Ferroviário. O município de Imbaú é cortado por um pequeno segmento (3,1 km) da
Estrada de Ferro Central do Paraná, no seu extremo noroeste, onde se encontra a estação
10
(desativada em 1996) de Leonardos .
Transporte Aéreo. Não há aeródromo em Imbaú. O aeroporto municipal de Telêmaco Borba (20 km
de distância) é administrado pela empresa Klabin, embora tenha status público. Sua pista de 1800 x
30 metros permite aterrissagens e decolagens noturnas, embora não disponha de dispositivos para
vôo por instrumentos. Não há linha aérea regular, mas o aeroporto apresenta em média 63
11
decolagens por mês .
Hidrovias. Não há curso d´água com características navegáveis na microrregião, ocorrendo apenas
navegação desportiva no Rio Tibagi.
Aduanas / Portos Secos. Não há instalações para desembaraço alfandegário senão em Curitiba, a
218 km de distância.

8

Além de constituir-se em nó rodoviário, Imbaú apresenta-se como “meio do caminho” entre Curitiba (a 218 km) e LondrinaMaringá (a 164 e 208 km, respectivamente), dando origem a instalações de apoio como a parada Soledade, próxima a
Charqueada de Baixo, na zona sul do município de Imbaú, onde o movimento de ônibus é constante.
9
Ainda que Imbaú e Telêmaco Borba não constituam, legalmente, uma região metropolitana.
10
GIESBRECHT, Ralph Mennucci. Estações Ferroviárias do Brasil, no site www.estacoesferroviarias.com.br, consultado em
junho de 2008.
11
Disponível no site www.pr.gov.br/transportes. Consulta em julho de 2008.
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3.1.3

RELAÇÕES INTERMUNICIPAIS
Prancha 02

Polaridades. Telêmaco Borba é o indiscutível pólo da microrregião, desde que, na década de 1960,
transformou-se em cidade (anteriormente, a velha cidade de Tibagi, mãe de todos os municípios da
microrregião, era o locus da centralidade). Quanto à mesorregião, é inconteste o predomínio de Ponta
Grossa, que ostenta o status de capital regional, segundo nível na hierarquia dos lugares centrais.
Associação de Municípios. Imbaú pertence à AMCG (Associação dos Municípios dos Campos
Gerais), que congrega todos os municípios da mesorregião, extrapolando-lhe os limites para abrigar
municípios de outras regiões vizinhas, chegando a agregar 18 municípios.
Consórcios Intermunicipais. Imbaú participa de um Consórcio Intermunicipal de Saúde, imposto
pela estrutura estadual de saúde pública, sob a liderança da Associação de Municípios, com
polarização primária na Regional de Saúde de Telêmaco Borba. Imbaú mantém, também, um
consórcio intermunicipal não formalizado, vinculado a Telêmaco Borba quanto à destinação dos
resíduos sólidos, utilizando o aterro sanitário do município vizinho, retribuindo através de cessão de
maquinário.
Poder Judiciário. Varas da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho têm sede em Telêmaco Borba,
localidade para a qual converge todo o trabalho jurídico de que Imbaú necessita. A Justiça Federal
tem sede em Ponta Grossa.
Aglomeração Urbana de Telêmaco Borba. Embora não se trate de aglomeração urbana no sentido
geográfico estrito, é reconhecível no território centro-paranaense a aglutinação de Imbaú a Telêmaco
Borba, marcada pelos laços históricos (Imbaú é município independente há apenas 11 anos, tendo
sido, antes, distrito do município vizinho) e pela dependência econômica (reporta-se haver mais de
600 trabalhadores imbauenses empregados nas indústrias do parque industrial da cidade vizinha, o
que representa cerca de 20% do contingente de recursos humanos de Imbaú). O movimento do
transporte coletivo metropolitano, com movimento do tipo pendular (idas e voltas diárias da população
trabalhadora) confirma essa condição.
Núcleos urbanos da microrregião. A microrregião de Telêmaco Borba é formada por cidades
antigas (Tibagi, Reserva) com população inferior a 12 mil habitantes, Ortigueira, cidade com
população urbana estabilizada abaixo dos 10 mil moradores, apesar de sediar um município de
grandes proporções, e pequenos núcleos urbanos em crescimento acelerado, fruto da implantação de
municípios recentes (Ventania e Imbaú). O pólo microrregional, a cidade de Telêmaco Borba, agrega,
sozinho, 63 mil habitantes, ou seja, 59% da população urbana da microrregião ou 40% mais
população do que a soma dos demais núcleos urbanos regionais. O Quadro 03 lista a população das
cidades de microrregião.
Quadro 03
População dos núcleos urbanos da microrregião de Telêmaco Borba (2007)
Cidade
Telêmaco Borba
Tibagi
Reserva
Ortigueira
Imbaú
Ventania

População
63.544
11.197
10.785
8.807
6.929
6.766

Fonte: IPARDES, População recenseada por situação de domicílio e sexo segundo os municípios.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em junho de 2008.

Centralidade geográfica de Imbaú. A cidade de Imbaú, que já é a localidade implantada na metade
da distância entre o sul e o norte do Estado (ver nota de rodapé 3), acrescenta, além disso, a posição
central na própria microrregião onde situada: o centróide da área microrregional fica localizado sobre
12
a PR-160, na saída para Telêmaco Borba, 10 km a nordeste da sede municipal .

12

Se, a título de exercício sobre a centralidade de Imbaú, for desconsiderado na microrregião o município de Ventania (cuja
inserção econômica, efetivamente, o coloca na esfera dos municípios das microrregiões vizinhas), então o centróide aproximarse-á mais 5 km de Imbaú, ficando a pouca distância do perímetro urbano.
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3.1.4

PLANEJAMENTO REGIONAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Prancha 02

Inserção nos Planos Regionais e Estaduais. A política geral de desenvolvimento urbano e regional,
13,14
bem como o planejamento estratégico regional, estabelecidos pelo Governo do Paraná
reconhece, dentro do território estadual, a existência de grandes regiões mais ou menos homogêneas
em termos sócio-econômicos, com particularidades que justificam políticas públicas diferenciadas.
Assim é que as regiões Curitiba-Ponta Grossa, Londrina-Maringá e Cascavel-Toledo-Foz do Iguaçu
constituem espaços privilegiados, caracterizados por desenvolvimento auto-sustentado,
necessitando, da parte do Estado, de intervenções no sentido de regulação. No extremo oposto dos
perfis de desenvolvimento, situam-se o Vale do Ribeira, o Noroeste, o Norte Pioneiro e o Centro,
espaços economicamente deprimidos e socialmente pouco desenvoltos, exigindo intervenções
governamentais de certo porte para a superação dos entraves antepostos ao seu desenvolvimento.
Completam o quadro esquemático, o Litoral e o Corredor Iguaçu, com seus fortes condicionantes de
caráter ambiental. Superpõe-se a esse esquema geral, que é válido para o conjunto de ações gerais
de desenvolvimento, alguns recortes espaciais específicos, destinados a contextualizar ações de
inclusão social e desenvolvimento sustentável, compondo oito territórios especiais, todos eles
deprimidos, a saber: Caminhos do Tibagi, Cantuquiriguaçu, Centro Sul, Norte Pioneiro, Paraná
Centro, Ribeira, União da Vitória e Vale do Ivaí. Imbaú faz parte do território Caminhos do Tibagi, o
qual inclui todos os municípios da microrregião de Telêmaco Borba e mais Figueira e Curiúva,
vizinhos ao norte. Além disso, por conta do aproveitamento hidrelétrico do Rio Tibagi, a região deverá
receber atenção sob a forma de ações concentradas para o enfrentamento de questões
habitacionais, de acessos viários, de meio ambiente e de inclusão social, para a redução do impacto
sobre populações ribeirinhas, incluso as indígenas.
Escritórios Regionais da Administração Pública. Fica em Telêmaco Borba a imensa maioria das
peças do aparato governamental estadual e federal da microrregião, complementado com a estrutura
mesorregional, centralizada em Ponta Grossa. O Quadro 04 lista algumas das principais agências
governamentais presentes na região.
Quadro 04
Órgãos da administração pública estadual e federal com jurisdição sobre Imbaú
Órgão / entidade
Poder Judiciário / Varas Cíveis, Criminais e Eleitorais
Poder Judiciário / Justiça do Trabalho
Poder Judiciário / Justiça Federal
Serviço Registral de Imóveis
Secretaria de Estado de Adm. e Previdência (SEAP)
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) - Polícia Militar
Secretaria de Estado da Seg. Pública (SESP) - Corpo de Bombeiros
Secretaria de Estado da Agricultura (SEAB)
Secretaria de Estado da Saúde (SESA) - Regional de Saúde
Secretaria de Estado da Educação (SEED) – Núcleo Regional
Secretaria de Estado da Educação (SEED) – Paraná Esporte
Secretaria de Estado da Cultura (SEEC)
Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP)
Secretaria de Estado dos Transportes (SETR) - DER
Secretaria de Estado dos Transportes (SETR) - DETRAN
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) - IAP
Secretaria de Estado do Trabalho, Empr.e Prom. Social (SETP)
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA)
Secretaria de Estado do Desenv. Urbano (SEDU)/ Paranacidade
Delegacia da Receita Federal
Delegacia do Ministério do Trabalho
Associação de Municípios (AMCG)
Sistema de Comunicações (Brasil Telecom)
Sistema de Energia (Copel)
Sistema de Saneamento (Sanepar)
Sistema de Habitação Social (Cohapar)

Localidade-sede
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba

Distância (km)
19,8
19,8
100,2
19,8
100,2
19,8
19,8
100,2
19,8
19,8
100,2
100,2
100,2
100,2
19,8
100,2
19,8
19,8
100,2
100,2
19,8
100,2
100,2
19,8
19,8
19,8

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

13
14

SEDU/Paranacidade. Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do Paraná. Curitiba: SEDU, 2003.
SEDU/Paranacidade, Ipardes e UFPR. Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico. Curitiba: SEDU, 2006.
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Entidades Regionais da Sociedade Civil e da Economia. Companhias de economia mista,
prestadoras de serviços à população, agências bancárias de instituições oficiais e conselhos de
profissões regulamentadas que apresentam interesse para a população de Imbaú, constam do
Quadro 05.
Quadro 05
Órgãos da sociedade civil e/ou empresas com abrangência sobre Imbaú
Órgão / entidade
Associação de Municípios (AMCG)
Banco do Brasil S/A
Caixa Econômica Federal
Companhia de Fomento Agrícola (CAFÉ) do Paraná
Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR)
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Conselho Regional de Administração
Conselho Regional de Biblioteconomia
Conselho Regional de Biologia
Conselho Regional de Contabilidade
Conselho Regional de Economia
Conselho Regional de Enfermagem
Conselho Regional de Eng., Arquitetura, Agronomia
Conselho Regional de Farmácia
Conselho Regional de Fisioterapia
Conselho Regional de Fonoaudiologia
Conselho Regional de Medicina
Conselho Regional de Medicina Veterinária
Conselho Regional de Nutricionistas
Conselho Regional de Odontologia
Conselho Regional de Psicologia
Conselho Regional de Química
Conselho Regional de Serviço Social

Localidade-sede
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Imbaú
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Curitiba
Curitiba
Telêmaco Borba
Curitiba
Ponta Grossa
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Curitiba
Curitiba
Ponta Grossa
Ponta Grossa
Curitiba
Ponta Grossa
Curitiba
Curitiba
Ponta Grossa

Distância (km)
100,2
19,8
19,8
100,2
19,8
19,8
19,8
100,2
19,8
217,9
217,9
19,8
217,9
100,2
19,8
100,2
217,9
217,9
100,2
100,2
217,9
100,2
217,9
217,9
100,2

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

3.1.5

INSERÇÃO ECONÔMICA DO MUNICÍPIO
Prancha 03

Arranjo Econômico Regional. A mesorregião
centro-oriental do Paraná (microrregiões de
Ponta Grossa, Telêmaco Borba e de
Jaguariaíva) pode ser resumida, sob o ponto
vista de economia, como sendo formada por
dois grandes eixos: um, composto pelo plantio
de cereais, criação de aves e suínos em
granjas confinadas e exploração da pecuária
leiteira de alto rendimento, constituindo um
território privilegiado pela técnica e valorizado
pela disseminação da agroindústria, que parte
de Palmeira e segue até Arapoti, e um
segundo espaço, de feição madeireira, com
uma silvicultura desenvolvida, voltada não
somente às atividades de serraria, mas
sobretudo alimentadora do setor papeleiro,
pontuado por grandes empresas (Klabin,
Norske e Inpacel, em Telêmaco Borba,
Jaguariaíva e Arapoti, respectivamente).

Figura 04
Eixos Econômicos Regionais

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.
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A microrregião de Telêmaco Borba, nesse quadro esquemático, constitui o ponto de início histórico do
eixo madeireiro, com a instalação da Indústria Klabin na fazenda Monte Alegre, na década de 1930.
O município de Telêmaco Borba, com seus 140 mil hectares, é quase inteiramente constituído pela
propriedade florestal ligada a essa empresa, destinada a suprir de matéria prima o seu parque fabril.
Só recentemente, com a implantação de um parque industrial na saída sul de Telêmaco Borba,
incentivado pelo poder público municipal, esse município reduziu um pouco a dependência de uma
única fonte de arrecadação, embora tenha continuado a ocorrer uma manifesta concentração no
ramo madeireiro. Até mesmo o setor terciário é também fortemente dependente da indústria
madeireira, através dos segmentos de prestação de serviços florestais terceirizados, de transporte e
de alojamento. Apesar da presença marcante da iniciativa privada, especialmente na indústria, o
maior empregador formal da microrregião é o poder público, que proporciona 18% das vagas totais.
Setor Primário. O extremo leste da microrregião, situado sobre os terrenos suavemente ondulados
da Formação Furnas e do Devoniano Ponta Grossa, está claramente inserido no eixo dinâmico da
agricultura (eixo grano-leiteiro), produzindo excedentes econômicos destinados à exportação,
proporcionando elevada remuneração aos agricultores. O extremo oeste, contudo, terra onde
dominam as formações Teresina e Rio do Rasto, apresenta terrenos com topografia movimentada,
inclusive algumas intrusões tectônicas que proporcionam solos de alta fertilidade, mas fortemente
suscetíveis à erosão, apresentando ainda uma estrutura fundiária baseada sobre o predomínio da
grande propriedade, com reflexos sobre o aproveitamento econômico. Nas bordas, prevalece a
pequena propriedade familiar sem acesso às técnicas modernas de cultivo. É, o oeste da
microrregião, terra de agricultura de subsistência intercalada com pecuária extensiva de bovinos de
corte, ambas as atividades de baixo retorno. Não por acaso, trata-se de fonte alimentadora de fluxos
de êxodo rural. Em toda a microrregião verifica-se a penetração das atividades de silvicultura nas
terras até então agropecuárias, promovidas pela necessidade de suprimento de matéria prima para
as empresas papeleiras, mesmo sendo bastante baixo o preço unitário por estas praticado. Os
empreendimentos de silvicultura de propriedade direta das grandes empresas são hoje apenas
remanescentes de épocas anteriores, sendo mais comuns atualmente os condomínios de
investidores urbanos de médio porte (principalmente profissionais liberais e pequenos comerciantes)
e parcerias entre as empresas florestais e os proprietários das terras. Em ambos os casos, a
necessidade de economia de escala afasta os pequenos proprietários da atividade, o que tem
acarretado ou a proletarização da população rural (que se muda para a periferia das cidades na
primeira oportunidade) ou sua simples expulsão da zona rural por falta de ocupação. Em Imbaú, o
crescimento da área destinada à silvicultura tem sido percebido por toda a população, em especial
15
por aqueles com maior conhecimento da realidade rural .
Setor Secundário. A indústria microrregional é dominada pela atividade madeireira/papeleira, que
proporciona 5.831 empregos, ou seja, 68% do total de 8.615 relacionados com o setor secundário. O
Quadro 06 dá uma idéia do peso dos diversos segmentos industriais, sendo o caso de destacar que o
segundo e o terceiro maiores empregadores (a construção civil e os serviços industriais de utilidade
pública) apresentam vinculação marcante com a indústria de madeira.
Quadro 06
Número de empregos e percentual de segmentos indústrias agrupados por afinidade
Microrregião de Telêmaco Borba, 2006
Segmento industrial
Madeira, móveis, papel/papelão
Construção civil
Serviços ind. utilidade pública
Extração de minerais
Segmento metal-mecânico
Química, borracha, couros, etc
Têxtil, vestuário, calçados
Alimentos e bebidas

Empregos
5.831
1.079
575
308
311
250
124
137

Perc.
68%
12%
7%
4%
4%
3%
1%
1%

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.
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Boa parte dos debates da Segunda Audiência Pública foi dominada pelo tema. Na ocasião, foi encomendada ao consultor de
geografia da empresa contratada uma avaliação do crescimento da área ocupada pela silvicultura. Usando como base os
números apontados em 1996 pelo Censo Agrícola do IBGE, o crescimento até 2008 (avaliado pela foto de satélite originária da
base cartográfica fornecida pelo SSA Paranacidade) foi de 288% (9,5 mil hectares em 2008 contra 3,3 mil hectares em 1996),
evoluindo a uma taxa média de 9% anuais.
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É o caso de destacar que a predominância do setor de madeira inibe os demais segmentos
econômicos, inclusive primários: o próprio centro urbano de Telêmaco Borba (63 mil habitantes) não
abastece a si mesmo nem de produtos lácteos e cárneos, que são importados de outros municípios,
na maioria de fora da microrregião.
Setor Terciário. O setor da economia relativo ao comércio e aos serviços tem tendência natural a se
concentrar nos centros urbanos maiores. Na microrregião, Telêmaco Borba é a única cidade com
população superior a 12 mil habitantes. Concentra 58% de todos os empregos do setor terciário da
microrregião (8.403 num total de 14.487 vagas). No comércio varejista, atividade que teoricamente
acompanharia de modo mais ou menos estrito a distribuição populacional, 2/3 das vagas de emprego
estão na capital sub-regional. O único segmento onde os pequenos municípios apresentam efetivas
possibilidades de emprego formal tem sido o poder público.
Arranjo Regional de Inovação Tecnológica. Naturalmente, sendo toda a economia voltada para o
aproveitamento da madeira, é nesse mesmo segmento que se concentra o aparato local de inovação
tecnológica, todo ele com sede na cidade de Telêmaco Borba. Além de cursos de formação de mão
de obra especializada, patrocinados pelos componentes do sistema S, principalmente o SENAI, conta
a região com um curso de engenharia química com ênfase em processos e fabricação de celulose e
papel, de iniciativa da FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba, entidade particular). A mesma
faculdade, em convênio com a Universidade Federal do Paraná, oferece pós-graduação na mesma
especialidade, nos graus de especialização e de mestrado. Já a Universidade Estadual de Ponta
Grossa opera, há décadas, um campus avançado em Telêmaco Borba, porém enfatiza cursos como
administração de empresas, pedagogia e áreas afins. É de se mencionar que, apesar do extenso
mercado para profissionais de engenharia florestal na região, os cursos mais próximos dessa
especialidade ficam em Irati (Unicentro) e Jaguariaíva (Fajar), além da capital estadual. A assim
chamada “engenharia da madeira” que inclui conhecimentos de serraria, carpintaria e indústria
moveleira, não tem senão cursos em União da Vitória e Curitiba. Por outro lado, o arranjo tecnológico
voltado à agricultura de grãos, à pecuária leiteira, à avi/suinocultura e à industrialização dos produtos
dessas atividades, tem seu centro em Ponta Grossa, Carambeí e Castro, onde se localiza uma
verdadeira rede de pesquisa e de disseminação de informações. Em função, porém, da economia da
microrregião de Telêmaco Borba ser inteiramente centrada na madeira, o aparato tecnológico granoleiteiro não encontra muito campo de aplicação.
Participação de Imbaú na Economia Regional. O município de Imbaú, em parte por sua pequena
extensão territorial (pouco mais de 33 mil hectares) responde por um percentual ínfimo da produção
primária microrregional, menos de 3% conforme mostra o Quadro 07. Sua indústria, também,
amesquinhada pelo gigantismo da indústria papeleira situada no município vizinho, fica abaixo dos
2% de representatividade. O único setor no qual o município apresenta um pouco mais de
representatividade é o terciário, fruto da condição de entroncamento rodoviário, mas mesmo assim
mal passa dos 4% do PIB microrregional. A população de Imbaú representa 6,5% do total da
microrregião. Como a sua participação no PIB fica próxima dos 3%, pode-se afirmar que o PIB per
capita imbauense situa-se perto da metade do PIB per capita microrregional.
Quadro 07
Participação do Município de Imbaú
no Produto Interno Bruto da microrregião de Telêmaco Borba, 2003-2005
Partic. no PIB primário
Partic. no PIB secundário
Partic. no PIB terciário
Partic. no PIB total

2003
2,9%
1,7%
4,1%
3,0%

2004
1,5%
1,4%
3,9%
2,4%

2005
2,7%
1,7%
3,9%
2,9%

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.

O mesmo quadro de baixa participação acompanha as estatísticas relativas ao valor adicionado
(VAF), conforme se depreende da análise do Quadro 08, no qual transparece uma participação ainda
menor do setor secundário e uma participação maior do setor terciário imbauense dentro da
economia microrregional.
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Quadro 08
Participação do Município de Imbaú no valor adicionado fiscal
da microrregião de Telêmaco Borba, 2003-2005
Partic. no VAF primário
Partic. no VAF secundário
Partic. no VAF terciário
Partic. no VAF total

2003
1,1%
0,4%
3,9%
0,9%

2004
1,7%
0,4%
5,5%
1,3%

2005
2,4%
0,6%
5,8%
1,6%

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008

3.1.6

INSERÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Prancha 04

Geologia. Pontuam a microrregião de Telêmaco Borba, de leste para oeste, as formações Furnas,
Ponta Grossa, Itararé, Teresina e Rio do Rasto. Entre a formação Itararé (que ocupa 38% do território
mesorregional) e a formação Teresina (que ocupa 20% da mesma área), são encontradas,
sucessivamente, as formações Rio Bonito, Palermo, Irati, Serra Geral e Serra Alta e as formações
Castro e Pirambóia-Botucatu surgem em pequenas porções dos extremos leste e oeste,
16
respectivamente . O município de Imbaú está quase que inteiramente contido na faixa central,
caracterizada pela predominância do arenito Itararé (do qual emergem importantes diques de
diabásio, que dominam a paisagem geológica local, conforme se verá no capítulo dos aspectos
ambientais do município.
Bacias Hidrográficas. A totalidade do território do município de Imbaú está contida na bacia
hidrográfica do Tibagi, para o qual drenam todos os seus rios, através do Rio Imbaú (a sudeste) e do
Rio Imbauzinho (a noroeste), as duas sub-bacias de maior importância local. Em termos regionais, a
bacia hidrográfica do Tibagi domina 80% ou mais da área territorial microrregional. Há, nos
municípios de Reserva e Ortigueira, alguns terrenos que drenam para a bacia do rio Ivaí.
Corredores de Biodiversidade. Ao longo do trajeto do Rio Tibagi, faixas de 10 km de largura (5 km
para cada lado) constituem os corredores de biodiversidade, conforme legislação estadual (Decretos
387/1999 e 3.320/2004). Essa denominação garante, a esses espaços geográficos lineares, a
preferência no estabelecimento de reservas legais, reservas particulares do patrimônio natural e
estabelecimentos de outras categorias de áreas de preservação ambiental.
Unidades de Relevo. Os extremos leste e oeste da microrregião apresentam as maiores altitudes,
superiores a 1.000m sobre o nível do mar. São, todavia, de natureza muito diferente: enquanto no
leste se encontra o reverso da Escarpa Devoniana, com suaves declividades (a escarpa propriamente
dita fica fora da microrregião), no oeste o terreno vai se movimentando em direção á Escarpa
Mesozóica, que constitui, a caminho do Terceiro Planalto, a Serra do Cadeado. As declividades aí
costumam ficar acima de 45%, tornando o solo impróprio para cultivos em geral. A maior parte do
território microrregional se encontra abaixo dessa declividade, porém é notável, no trecho central, a
ocorrência de diques de diabásio que, por terem resistência à erosão diferenciada em relação aos
solos vizinhos, avultam na paisagem, formando cristas individualizadas, orientadas na direção
sudeste-noroeste. Em Imbaú eles são claramente visíveis e dominam a paisagem, estando
associados a solos de boa qualidade (embora nem sempre a declividade favoreça sua utilização).
Biomas. Na microrregião de Telêmaco Borba, predomina a região fitogeográfica da Floresta
Ombrófila Mista (Mata com Araucárias), hoje dizimada. Parte dos municípios de Telêmaco Borba e
Tibagi, bem como o canto nordeste do município de Imbaú, foi território dos campos limpos que
deram feição e nome à região dos Campos Gerais. São encontrados ainda, na microrregião, alguns
fundos de vale, situados no oeste (vertente do Rio Ivaí) onde há ocorrência da Floresta Estacional
17
Semidecidual .
Áreas Protegidas. A leste da microrregião, na região de campos limpos, está estabelecida por
legislação estadual a área de proteção ambiental (APA) da Escarpa Devoniana (criada pelo Decreto
Estadual 1.231/1992), que se estende também em outras microrregiões centro-orientais paranaenses.
Trata-se, conforme a legislação, de área de uso sustentável, não se configurando em área de
16
17

IPARDES, Diagnóstico socioeconômico do Território Caminhos do Tibagi. Curitiba: Ipardes, 2007.
IPARDES, Diagnóstico socioeconômico do Território Caminhos do Tibagi. Curitiba: Ipardes, 2007.
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proteção integral. Esta última condição somente é características das unidades listadas no Quadro
09, todas situadas nos municípios de Tibagi e de Telêmaco Borba. Nenhuma unidade de proteção
integral se situa em território imbauense.
Quadro 09
Unidades de proteção ambiental integral situadas na microrregião de Telêmaco Borba, 2008
Denominação
Córrego da Biquinha
Horto Geraldo Russi
Parque Guartelá
Floresta Saltinho
Fazenda Monte Alegre
Fazenda Mocambo
Fazenda Itaytiba
Estância do Monge
Sonho Meu I
Sonho Meu II

Espécie

Município

Floresta estadual
Horto florestal
Parque estadual
Reserva florestal
RPPN
RPPN
RPPN
RPPN
RPPN
RPPN

Tibagi
Tibagi
Tibagi
Tel. Borba
Tel. Borba
Tibagi
Tibagi
Ortigueira
Tibagi
Tibagi

Área
(ha)
23
131
799
9
3.852
2.772
1.090
13
22
247

Fonte: IPARDES, Diagnóstico socioeconômico do Território Caminhos do Tibagi. Curitiba: Ipardes, 2007.
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3.2
ASPECTOS AMBIENTAIS

3.2.1

HIDROGRAFIA
Prancha 05

Hidrografia Municipal. Todo o território do município de Imbaú pertence à Bacia Hidrográfica do Rio
Tibagi, curso d´água que passa a poucos quilômetros da divisa nordeste do município com Telêmaco
Borba. Apesar de não possuir terrenos banhados diretamente pelo Rio Tibagi, o município possui
cursos d´água de vazões consideráveis, em especial o Rio Imbaú e o Rio Imbauzinho, ambos
correndo no sentido sudoeste-nordeste em direção a formando a divisa do município com Tibagi e
Ortigueira, respectivamente. A partir desse alinhamento principal no sentido sudoeste-nordeste, a
rede hidrográfica secundária se estrutura de forma perpendicular a estes principais rios, seguindo os
alinhamento geológicos que serão explicados posteriormente.
O quadro abaixo traz a subdivisão do território municipal em bacias hidrográficas, conforme exposto
na Prancha 05. A bacia do Rio Imbaú corresponde a pouco mais que a metade do município,
apresentando como principal afluente o Rio Charqueada, curso d´água que foge ligeiramente do
alinhamento noroeste-sudeste. A bacia do Rio Imbauzinho, por sua vez, é visivelmente estruturada de
forma ortogonal, marcando não apenas o suporte natural do município, mas também a sua utilização
pela ocupação humana.
Quadro 10
Bacias hidrográficas do município de Imbaú
Bacia

Sub-bacias Hidrográficas

Principais Rios da Sub-bacia

Sub-bacia do Alto Imbauzinho
Sub-bacia do Médio Imbauzinho
Sub-bacia do Baixo Imbauzinho

Bacia
do Rio
Imbauzinho Sub-bacia do Arroio do Caçador

Bacia
do Rio
Imbaú

Sub-bacia do Arroio da Areia Preta
Sub-bacia do Alto Imbaú
Sub-bacia do Alto Imbaú
Sub-bacia do Rio Charqueada
Sub-bacia do Rio Jacutinga

Arroio Bonito, Arroio da Anta,
Arroio Grande, Arroio Jacutinga
e Arroio do Caçador
Arroio Areia Preta
Arroio do Antunes
Arroio Irati, Rio do Sapateiro
Arroio Furneiro, Rio Charqueada
Arroio Pururuca, Rio Jacutinga

Total

Área
(km²)
33,49
15,46
10,02

Percentual
10,1%
4,7%
3,0%

51,03

15,5%

37,25
28,88
67,32
71,98
14,73
330,15

11,3%
8,7%
20,4%
21,8%
4,5%
100,0%

Fonte: COPEL, Base Municipal de Imbaú, 2008.
Organizado pela Consultoria, 2008.

Além da orientação espacial dos cursos d´água ditada pela geologia, a rede hidrográfica municipal
também apresenta como característica relevante a estruturação dendrítica das regiões de nascente,
formando importantes corredores de biodiversidade que conseguem ainda hoje penetrar as regiões
de plantações e reflorestamentos existentes no município.
Hidrografia Urbana. Também a hidrografia urbana é marcada pela presença das bacias dos dois
principais rios do município, porém, neste caso, com maior porção voltada para a Bacia do Rio
Imbauzinho.
Potencial Hidrelétrico. O potencial hidrelétricos dos rios imbauenses não é importante, exceto para
pequenos usos locais, através de microcentrais hidrelétricas na faixa abaixo de 100 kVA. Para
quaisquer aproveitamentos de porte, o Rio Tibagi, situado poucos quilômetros a nordeste do
município, apresenta respeitável potencial, estando no momento em processo final de licenciamento o
aproveitamento de Mauá, no município de Ortigueira. O estudo encetado pela Companhia
Paranaense de Energia (COPEL) para aproveitamento coordenado da bacia do Tibagi prevê ainda
outras usinas hidrelétricas – todas de porte acima de 200 mil kVA – em Santa Branca, Tibagi,
Telêmaco Borba, Cebolão e São Jerônimo da Serra.
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3.2.2

GEOLOGIA
Prancha 06

Aspectos Geológicos/ Geotécnicos. O Município de Imbaú está situado na região centro-leste do
Estado do Paraná, no domínio de rochas sedimentares paleozóicas da bacia homônima, seccionadas
por inúmeras intrusões ígneas básicas mesozóicas e capeadas por depósitos inconsolidados
cenozóicos.
A Bacia do Paraná corresponde a uma extensa depressão intracratônica alongada, com direção geral
NW-SE, totalmente desenvolvida sobre crosta continental e preenchida descontinuamente por um
pacote sedimentar-magmático com cerca de 8.000 m de espessura e idade variando do Neo2
Ordoviciano ao Neo-Cretáceo (450 a 65 M.a.). Abrange uma área de cerca de 1.700.000 km , dos
2
18
quais cerca de 1.100.000 km em território brasileiro . A bacia é dividida em seis super-seqüências
limitadas por expressivas discordâncias regionais: Rio Ivaí, Paraná, Gondwana I, Gondwana II,
19
Gondwana III e Bauru .
Litoestratigrafia. A coluna litoestratigráfica local é composta por rochas dos grupos Itararé, Guatá e
São Bento. As rochas sedimentares pertencentes ao Grupo Itararé (formações Lagoa Azul, Campo
Mourão e Taciba) e ao Grupo Guatá (formações Rio Bonito e Palermo), depositadas entre o
Carbonífero Superior e o Permiano Superior, estão incluídas na Superseqüência Gondwana I. Estas
rochas foram intensamente afetadas por deformações tectônicas na transição entre o Jurássico e o
Cretáceo (± 120 M.a.), e muitas destas falhas e fraturas alojam diques e soleiras, principalmente de
diabásio, relacionados ao Magmatismo Serra Geral, da Superseqüência Gondwana III. O quadro
geológico regional é finalizado com as coberturas inconsolidadas atuais a pré-atuais (cenozóicas)
representadas por depósitos eluviais (manto de alteração), coluviais e aluviais.
Grupo Itararé. Fatores climáticos e tectônicos atuantes sobre ampla área da margem meridional do
Gondwana promoveram, no Eocarbonífero, um dos episódios de maior instabilidade na evolução da
Bacia do Paraná, que inibiu a sedimentação durante um longo período, originando a discordância
regional de maior hiato no registro litológico da Bacia do Paraná 20, estimado em cerca de 45 M.a.
Na passagem do Carbonífero para o Permiano a região foi afetada por intensa glaciação, cujo degelo
propiciou a retomada da sedimentação na bacia formando as rochas atribuídas ao Grupo Itararé,
21
depositadas sob condições flúvio-glaciais, glácio-marinhas e marinhas . Este grupo compreende uma
complexa associação de litotipos como arenitos, diamictitos, argilitos, ritmitos, tilitos e folhelhos.
22

23

Inicialmente subdividida nas formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul , foi proposta uma nova
subdivisão do Grupo Itararé, também em três formações, denominadas de Lagoa Azul, Campo Mourão e
Taciba.
A Formação Lagoa Azul, unidade basal e não-aflorante do Grupo Itararé, é constituída de um pacote
arenoso inferior sobreposto por folhelhos e diamictitos.
Disposta concordantemente sobre rochas da unidade basal (Formação Lagoa Azul), tem-se a Formação
Campo Mourão, principal intervalo arenoso do Grupo Itararé, e que contem ainda folhelhos, siltitos,
diamictitos e lamitos seixosos subordinados. Esta Unidade equivale às formações Mafra e Campo do
24
Tenente .
A Formação Taciba, porção superior do Grupo Itararé e que recobre as demais unidades do grupo, é
constituída, na parte sul da Bacia do Paraná, principalmente de folhelhos com intercalações arenosas.
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ZALAN et al. Tectônica e sedimentação da Bacia do Paraná. In: SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 3, Curitiba.
Atas, SBG, v.1, 1987.
19
MILANI, E. J.; RAMOS, V. A. Orogenias paleozóicas no domínio sul-ocidental do Gondwana e os ciclos de subsidência da
Bacia do Paraná. Revista Brasileira de Geociências, v. 28, n. 4, 1998.
20
MILANI, E. J; FRANÇA, A.B.; SCHNEIDER, R. L. B. Boletim de Geociências da PETROBRÁS, Rio de Janeiro, 8 (1): 69 - 82,
jan./mar. 1994.
21
Ib id.
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Schneider et al. Revisão estratigráfica da Bacia do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1974, Porto
Alegre. Anais...Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Geologia, 1974.
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Este grupo ocorre na maior parte do município de Imbaú, com exceção de pequenas áreas a
sudoeste e oeste. O arenito, rocha predominante, varia de fino a conglomerático, com grânulos e
seixos de quartzo e quartzito. A coloração é variável, ocorrendo arenitos róseos, amarelados e
esbranquiçados. O material cimentante é argiloso, com baixos teores de óxido de ferro, o que torna
os arenitos muito friáveis e de alta suscetibilidade aos processos erosivos. Subordinadamente
ocorrem siltitos, folhelhos, diamictitos e argilitos.
O predomínio de litologias arenosas e a localização geográfica do município permitem posicionar tal
25
intervalo na Formação Campo Mourão .
Grupo Guatá. O Grupo Guatá é representado na região pelas formações Rio Bonito (seqüência
basal) e Palermo (seqüência superior), cujos afloramentos estão restritos a pequena área a oeste e
sudoeste do município.
Formação Rio Bonito. A Formação Rio Bonito é constituída por uma seqüência arenosa
basal, uma seqüência intermediária dominantemente pelítica (folhelhos e siltitos), e uma
superior, de constituição areno-argilosa, indicando deposição em ambiente fluvio-deltáico a
marinho. Aflora descontinuamente a oeste e sudoeste do município, nas regiões de Bela Vista,
Faxinal de São Pedro e Imbauzinho e dispõe-se, estratigraficamente, sobre rochas do Grupo
Itararé ou em contato lateral com rochas do Itararé através de falhas.
Apesar de esta formação ser dividida em três membros (Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis,
respectivamente da base para o topo), a mesma é representada no município de Imbaú por
rochas pertencentes apenas ao Membro Triunfo. Este é constituído dominantemente de rochas
sedimentares arenosas, de granulação fina a grossa, regularmente selecionado, de coloração
esbranquiçada a amarelada e com abundante estratificação cruzada. Subordinadamente
ocorrem siltitos, argilitos, folhelhos carbonosos, leitos de carvão e conglomerados. As
26
características litológicas e sedimentares indicam ambiente fluvio-deltaico de sedimentação .
Formação Palermo. A Formação Palermo, estratigraficamente sobreposta à Formação Rio
Bonito através de contato concordante, aflora apenas no extremo oeste do município. É
constituída de siltitos, siltitos arenosos e folhelhos sílticos micáceos, de coloração amareloesverdeada ou acinzentada, com intercalações delgadas de arenitos quartzosos muito finos. A
predominância de rochas sedimentares de granulação fina confere a essa formação uma
permeabilidade muito limitada. Em geral essas rochas encontram-se bioturbados, resultando
na quase completa destruição de suas estruturas sedimentares primárias. Esta unidade foi
27
depositada em ambiente marinho transgressivo durante o Permiano Médio a Superior .
Diques e soleira de diabásio. Secionando as litologias regionais anteriormente referidas
ocorrem numerosas intrusões básicas a intermediárias na forma de dique e soleiras. Tais
intrusões são de idade mesozóica e estão relacionadas ao magmatismo que gerou as rochas
da Formação Serra Geral (Grupo São Bento).
Diques correspondem a corpos intrusivos discordantes, com espessuras métricas a
decamétricas, alojados preferencialmente em falhas e fraturas com direção geral NW-SE,
originadas pelo soerguimento do Arco de Ponta Grossa. A grande incidência de diques de
diabásio no município de Imbaú é justificada pela localização geográfica do mesmo,
posicionado próximo ao eixo do Arco de Ponta Grossa, ou seja, ao longo da faixa de maior
inflexão (maior convexidade) do arco. Quanto às soleiras, restritas ao extremo oeste do
município, são corpos intrusivos alojados paralelamente às estratificações das rochas
regionais, cuja espessura média supera 20 metros. A litologia predominante dos diques e
soleiras é o diabásio que apresenta coloração cinza escura a preta e granulação fina a média.
A mineralogia é constituída, essencialmente, por plagioclásio (labradorita) e piroxênio (augita).
Secundariamente ocorre magnetita, apatita, quartzo, feldspatos potássicos e hornblenda.
Pelas suas propriedades de resistência e durabilidade, esta rocha é de excelente qualidade
para produção de brita para construção civil, e de pedras poliédricas para pavimentação
urbana e de rodovias.
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França e Potter, 1988.
Schneider et al. 1974.
Ib id.
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Coberturas inconsolidadas cenozóicas. Coberturas inconsolidadas cenozóicas originam-se
da degradação intempérica de rochas expostas à superfície, de forma que o estudo das
mesmas representa uma importante ferramenta para o entendimento dos processos
responsáveis pela geração do perfil de alteração de uma região. Tais processos, em que
predomina o intemperismo químico, são uma resposta das propriedades físicas, químicas e
mineralógicas das rochas, bem como de suas características texturais, estruturais e do
ambiente tectônico, às condições climáticas reinantes na superfície da terra 28. Em suma,
estes depósitos superficiais inconsolidados são o resultado da interação entre a litosfera, a
atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, ao longo do tempo geológico. Assim, a natureza das
rochas, o intenso diaclasamento a que as mesmas foram submetidas, as características
climáticas da região, com temperaturas médias anuais relativamente elevadas, chuvas
regularmente distribuídas durante o ano, e umidade relativa do ar elevada, somados ainda às
características bióticas e geomorfológicas regionais, são fatores que favorecem a
decomposição química principalmente através de reações de hidrólise, propiciando o
desenvolvimento de espesso manto de alteração.
No município de Imbaú as coberturas cenozóicas são representadas principalmente por
depósitos eluviais (manto de alteração) e coluviais, visto que depósitos aluviais são muito
restritos, não mapeáveis na escala do presente trabalho. Os depósitos eluviais ocorrem em
vertentes suaves, sendo originados por fatores diversos como clima, substrato geológico, ação
de organismos (animais e vegetais), tipo de relevo, dentre outros. São caracterizados por não
apresentarem quaisquer sinais de transporte. Por outro lado, depósitos coluviais são aqueles
que sofreram transportados encosta abaixo por movimentos de massa (coluviamento),
guiados, normalmente, pela força da gravidade e pela ação das águas pluviais. Conforme
anteriormente citado, a composição destes depósitos varia de acordo com os tipos litológicos
aos quais estão relacionados, bem como da atuação de fenômenos intempéricos.
Devido à grande incidência de diques de diabásio regularmente distribuídos em todo o
município, e que originam mantos de intemperismo dominantemente argilosos e de cores
vermelhas, os solos da região sofrem grande influências desses materiais de alteração. Assim,
solos provenientes da decomposição intempérica de rochas arenosas a síltico-arenosas do
Grupo Itararé, normalmente pobres em nutrientes, são enriquecidos em materiais argilosos e
íons diversos, o que os tornam mais propícios às atividades agrícolas e pecuárias. Além disso,
a incorporação de material argiloso aos solos originalmente arenosos, interfere na textura e na
estruturação dos mesmos tornando-os menos suscetíveis aos processos erosivos.
Depósitos aluviais são muito restritos no município. Ocorrem localmente e em faixas muito
estreitas nas margens de alguns rios mais expressivos, de forma que suas reduzidas
dimensões não permitem a representação dos mesmos na escala de mapeamento do presente
trabalho.
Estruturas Geológicas. Em períodos geológicos diferentes as unidades geológicas regionais foram
afetadas por movimentos tectônicos que originaram inúmeras falhas, fraturas e lineamentos
estruturais, por vezes de grande significado geológico/geomorfológico. A importância de tais
movimentos, traduzida pelos falhamentos e fraturamentos presentes nestas litologias, é expressa
pelo padrão paralelo a subparalelo da drenagem, fortemente influenciado pelos diques de diabásio ,
cuja origem está relacionada às deformações estruturais.
A região estudada apresenta três sistemas principais de estruturas tectônicas (NE-SW, NW-SE e EW) correspondendo a períodos distintos de deformações, dos quais os mais importantes são o NESW e o NW-SE. O sistema NE-SW está relacionado às deformações do embasamento Proterozóico,
enquanto o sistema NW-SE, tão ou mais antigo que o sistema NE, foi reativado durante o rompimento
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do Gondwana , entre o Jurássico e o Cretáceo, época em que foram geradas novas estruturas
30
durante o arqueamento crustal denominado Arco de Ponta Grossa . Em ambos os sistemas os
mergulhos das falhas e fraturas são dominantemente verticais a subverticais. Essas estruturas
deformacionais, associadas aos litotipos ocorrentes na área, exercem grande influência nos
31
processos erosivos e, em conseqüência, na evolução das formas de relevo da região .
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Summerfield, 1991(Global geomorphology. NY, John Wiley & Sons).
Zalán et al., 1987
Zalán et al., 1990. Bacia do Paraná. In: GABAGLIA, G.P.R.; MILANI, E.J. (Coords). Origem e evolução de bacias
sedimentares. Rio de Janeiro, 1990.
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Para a análise e definição dos principais lineamentos estruturais utilizou-se mosaico de radar do Projeto RADAMBRASIL em
escala 1:250.000 (SG.22-X-A).
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Recursos Minerais. Devido à natureza do substrato geológico as maiores potencialidades minerais
do Município de Imbaú enquadra-se no campo dos materiais utilizados na construção civil. No
entanto, a atividade minerária ainda é pouco desenvolvida no município, de forma que estão
registradas no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM apenas 9 áreas para pesquisa
e/ou lavra mineral.
Quadro 11
Relação das substâncias requeridas para pesquisa e/ou lavra mineral no Município de Imbaú,
quantidade de áreas e superfícies abrangidas.
Substância requerida para
pesquisa ou lavra

Nº de
Áreas

Superfície
(ha)

Diabásio

4

139,00

Basalto

1

50,00

Água Mineral

1

49,00

Areia e Diamante

1

173,73

Diamante

1

1.924,48

Gemas e pedras ornamentais

1

1.969,39

TOTAL

9

4.305,60

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM
Organizado pela Consultoria, 2008.

A seguir serão descritas as principais potencialidades minerais ocorrentes no município de Imbaú.
Areia. A exploração de areia para construção civil no município é muito reduzida, sendo
realizada principalmente no leito do rio Imbaú, já que áreas de várzeas são muito restritas. No
entanto, apesar da inexistência de grandes planícies aluviais, o município apresenta
potencialidade para produção de areia para construção civil e usos industriais representada
pela ampla distribuição superficial de rochas arenosas do Grupo Itararé. Desta forma, a areia
para fins diversos poderia ser obtida diretamente destas rochas, o que permitiria um controle
ambiental mais eficiente, evitando que áreas de preservação permanente como várzeas e
barrancas de rios sofressem qualquer tipo de degradação ou interferência pela exploração
mineral. Apenas uma área com 173,73 hectares encontra-se regularizada perante o DNPM
para exploração deste material no município.
Rochas Para Produção de Brita. Utilizada na construção civil e na pavimentação de
rodovias e ruas, para produção de pedras poliédricas para calçamento urbano, além de
material para encascalhamento de estradas secundárias, essas rochas poderão ser obtidas
em diques e soleiras de diabásio. Os inúmeros diques de diabásio, distribuídos regularmente
em todo o município, constitui um grande potencial econômico e permite que os mesmos
sejam lavrados próximo dos locais de utilização, reduzindo os gastos com transporte. Apesar
do enorme potencial, apenas 5 áreas, num total de 189 hectares, estão regularizadas junto ao
DNPM para pesquisa e/ou lavra deste minério no município.
Materiais Argilosos. Com características adequadas às indústrias de cerâmica vermelha
como fabricação de tijolos, blocos estruturais, telhas, ladrilhos vermelhos, cerâmica artesanal,
etc., o maior potencial corresponde às rochas pelíticas da Formação Palermo. Entretanto,
estudos detalhados poderão revelar fácies argilosas na seqüência sedimentar
correspondente à Formação Itararé, bem como nos depósitos residuais originados da
decomposição de diques e soleiras de diabásio. A exploração econômica de minerais
argilosos não é realizada no município de Imbaú.
As características hidrogeológicas das rochas da região, como granulação, porosidade,
permeabilidade, descontinuidades originadas por deformação rúptil, dentre outras, conferem
às rochas da região alta favorabilidade ao armazenamento e liberação de água que poderá
ser aproveitada através de poços tubulares profundos ou em nascentes devidamente
protegidas. No entanto, apenas uma área com 49 hectares encontra-se requerida junto ao
DNPM para pesquisa e exploração deste bem mineral.
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Outros Bens Minerais. Diamante e pedra ornamentais, cujas pesquisas estão concentradas
no leito do rio Imbaú, são explorados no município. As pesquisas estão sendo realizadas em
três áreas, devidamente registradas no DNPM, que somam 4.067,76 hectares.
3.2.3

ASPECTOS GEOTÉCNICOS E RISCOS ASSOCIADOS

Escala Urbana. A sede municipal de Imbaú está situada numa região elevada, de topografia
relativamente acidentada, próxima ao centro geográfico do município. O substrato geológico,
constituído por rochas do Grupo Itararé, está seccionado por diversos diques de diabásio. Apesar do
caráter arenoso das rochas do Itararé, que confere baixa coesividade aos produtos de alteração das
mesmas, contribuições argilosas provenientes da decomposição intempérica dos diques de diabásio
fazem com que o manto de alteração tenha uma textura mais argilosa, o que o torna mais coesivo e
menos suscetível aos processos erosivos. Pelo fato da região urbana estar situada num alto
topográfico, com cotas entre 876 e 944 metros acima do nível do mar, a drenagem local é tipicamente
centrífuga, irradiando-se em todas as direções a partir da região central da cidade. Devido à maior
resistência oferecida pelos diques de diabásio aos processos erosivos, as porções entre diques
consecutivos são dissecadas com maior intensidade, originando vales profundos, não raras vezes
com vertentes de alta declividade.
Devido às características topográficas, geológicas e pedológicas verificadas na região urbana,
movimentos de massa como rastejamentos, escorregamentos, quedas de blocos, dentre outros são
incomuns sob condições naturais. Entretanto, situações de risco geológico não devem ser
negligenciadas, principalmente quando da execução de cortes, aterros e obras de terraplanagens em
áreas com declividades mais acentuadas e/ou com geometria inadequada e sem acompanhamento
técnico, os quais podem ampliar consideravelmente tais riscos.
Deve-se destacar ainda que a diminuição da taxa de infiltração e conseqüente aumento e
concentração do escoamento superficial provocado pela impermeabilização do solo no perímetro
urbano, são fatores que podem desencadear e/ou intensificar os processos erosivos por fluxo
concentrado, principalmente em áreas mais periféricas, onde as ruas não estão pavimentadas.
Escala Municipal. Devido à relativa estabilidade do território brasileiro, os processos naturais que
mais preocupam são as enchentes e inundações, os movimentos de massa e a poluição das águas.
Entretanto, conforme citado anteriormente, a topografia relativamente acidentada do município de
Imbaú faz com que os riscos de enchentes e inundações sejam mínimos, mesmo após longos
períodos de chuvas.
No entanto, as mesmas feições topográficas que minimizam determinados tipos de riscos,
predispõem os terrenos locais a outros, de cunho estritamente relacionado à geologia e à
geomorfologia.
Os riscos geológicos mais comuns verificados na área rural do município estão relacionados a
processos erosivos e a movimentos de massa como escorregamentos e rastejamentos,
principalmente quando em locais de topografia mais acidentada e de vertentes mais longas, e que
são intensificados por ocasião de chuvas mais intensas e persistentes. Deve-se ressaltar que
atividades antrópicas como desmatamento de áreas com gradiente topográfico elevado, remoção da
mata ciliar, práticas agrícolas inadequadas, dentre outras, são fatores que também podem
desencadear e/ou acelerar os processos de dinâmica superficial (erosão, rastejamentos,
escorregamentos, quedas e rolamentos de blocos, etc.).
Existem ainda riscos tecnológicos relacionados à geologia. Neste grupo podem ser incluídos os riscos
de tombamentos e rolamentos de blocos rochosos em pedreiras e saibreiras, bem como abalos,
ruídos e ultralançamento de fragmentos rochosos quando da detonação de cargas explosivas em
pedreiras e que podem atingir residências situadas nas proximidades, como é o caso do núcleo
residencial situado a cerca de 350 metros a NNE de uma pedreira.
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3.2.4

HIPSOMETRIA E DECLIVIDADES
Pranchas 07 e 08

Hipsometria Municipal. O relevo do município de Imbaú é extremamente marcado pelos aspectos
geológicos e hidrográficos que caracterizam a porção periférica do Segundo Planalto Paranaense.
Estruturando-se de forma perpendicular aos vales do Rio Imbaú e do Rio Imbauzinho, definem-se
claramente uma série de espigões de topo estreito e vales de encostas declivosas, sistema
complementado pelo grande espigão central que corta o município de oeste a leste aproximadamente
no eixo da PR-160. Este relevo extremamente marcado possui feições diferenciadas apenas na
porção sudoeste do município, onde as áreas altas são disseminadas e a hidrografia assume um
caráter menos homogêneo.
O ponto de maior altitude se localiza na divisa com Reserva, na localidade de Bela Vista da Corrente,
com 1.015 m. O ponto de menor altitude fica na divisa com Telêmaco Borba e Ortigueira, na porção
final do Rio Imbaú dentro do município, com uma cota de 664 m.
Declividades Municipais. A mesma configuração descrita dentro dos aspectos hipsométricos do
território municipal se aplica a análise das classes de declividade, com a seqüência de espigões
planos e estreitos de mesmo alinhamento e vales de encostas íngremes. Esta organização que se
repete em todas as regiões do município resulta num grande potencial de uso do solo rural, dada a
predominância de declividades médias e baixas e em boas possibilidades de manutenção dos
corredores de biodiversidade, em função da concentração das “áreas dobradas” junto aos rios. Além
disso, esta realidade resulta numa difícil ordenação do sistema viário na área rural, uma vez que a
topografia impõe uma estruturação de espinha de peixe com poucas possibilidades de conexões
periféricas.
Além dos vales escavados, o município também apresenta em alguns casos encostas de grande
declividade sobre diques de diabásio que foram se desgastando ao longo do tempo, resultando em
barreiras físicas significativas, visíveis principalmente na porção oeste do Imbauzinho e do
Assentamento Guanabara (porção noroeste do município). Seguindo aproximadamente o mesmo
alinhamento dessas grandes encostas, localiza-se no sul do município a Serra do Facão, unidade de
relevo de maior significância no território de Imbaú.
Hipsometria e Declividades Urbanas. De forma simplificada, a área urbana de Imbaú repete a
ordenação do território rural, com vales escavados e espigões estreitos, implicando numa significativa
dificuldade de continuidade para a malha viária. Neste contexto, mesmo as áreas de espigão
apresentam declividades medianas, sendo raras as áreas planas com grandes dimensões.
A área urbana possui duas regiões que se destacam pelo domínio topográfico, uma na Cidade Nova
e outra na entrada do Loteamento Nossa Senhora de Fátima, com cotas na faixa de 940 m. Apesar
disso, as áreas mais centrais no Bela Vista onde se localiza a caixa d´água e a parte alta do São
Cristóvão possuem uma presença mais marcante na imagem da cidade, em função do ambiente
construído que se soma a altitude de cerca de 915 m em ambos os casos. As regiões mais baixas
localizam-se junto aos cursos d´água, com cotas entre 820 m e 800 m ao final da área efetivamente
urbana.
Esta diferença significativa de atitude entre os espigões de 900 m para os fundos de vale de cotas
próximas a 800 m resultam em encostas de grande declividade, chegando a proporções de 1/1
(descendo 100 m na vertical em 100 m na horizontal) nas áreas mais acidentadas do vale do Rio do
Caçador. Nesta dicotomia espigão estreito vale escavado encontra-se a principal dificuldade para o
crescimento urbano de Imbaú, resultando sempre em bolsões sem continuidade viária com tendência
a excessiva compartimentação do espaço, podendo resultar numa maior relação entre o território
urbano e o status da população ocupante.
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3.2.5

PEDOLOGIA
Prancha 09

Solos. No município de Imbaú foram identificadas 13 Classes Pedológicas distribuídas em 17
32
unidades de mapeamento de solos . O quadro a seguir apresenta a legenda de identificação dos
solos e respectivas áreas por unidade de mapeamento por ordem de classes de solos. A Prancha 09
apresenta a distribuição espacial das unidades de mapeamento de solos.
Quadro 12
Legenda de Identificação de Solos e Unidades de Mapeamento do Município de Imbaú
Classes de Solos
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, ÁLICO
Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico +
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico câmbico
Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico +
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico
Associação NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico +
LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico
Associação
ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO
Distrófico típico + NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico
típico
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico, ÁLICO
Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
argissólico + NITOSSOLO HÁPLICO Alumínico típico
Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
argissólico
+
ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO
Distrófico típico
Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
argissólico + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico
Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico,
ÁLICO + ALISSOLO CRÔMICO Húmico típico
NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO Distrófico típico
Associação NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico +
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico câmbico
Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico +
NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico +
NITOSSOLO Distroférrico típico
Total

Área da Área da
Ordem Ordem
(ha)
(%)

Legenda

Nº de
Unid.

Área
(ha)

LVd1

1

2.916

LVd2

1

2.516

LVd3

3

6.561

NVdf

1

PVAd

11.993

36,3

5.060

5.060

15,3

1

1.829

1.829

5,5

CXbd1

1

3.114

CXbd2

1

1.074

CXbd3

1

2.729

10.921

33,1

CXbd4

1

1.843

CXbd5

2

RLd1

1

1.267

RLd2

1

1.392

3.199

9,7

RLe

2

540

17

2.161

33.002

100%

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

São descritas a seguir as classes de solos e as respectivas unidades de mapeamento.
Latossolos. Compreendem solos minerais não hidromórficos com horizonte (B) latossólico com
elevado desenvolvimento pedogenético, incorrendo na grande maioria dos casos em espessuras de
solum superiores a 2 metros ausência de minerais primários ou secundários facilmente
33
intemperizáveis, com mineralogia de argila caulínica ou oxídica . Em geral se apresentam fortemente
drenados, tendo reflexos de cores de croma elevado, com pequena diferenciação entre horizontes,
expressas por transições difusas ou graduais. Apresentam seqüência de horizontes A, Bw, C, R.
Os latossolos apresentam elevados níveis de permeabilidade. Esta condição, associada aos tipos de
relevo suave-ondulado, minimizam as possibilidades de ocorrência de processos erosivos. No
entanto, a inclinação das encostas longas onde geralmente ocorrem, constituiu um problema devido
ao potencial para concentração de enxurradas.
32

Essa distribuição foi elaborada tendo por base o Mapa de Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Paraná
(EMBRAPA 1984), o Mapa de Aptidão Agrícola das Terras do Paraná (Ministério da Agricultura 1978) e o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (EMBRAPA 1999).
33
EMBRAPA, 1999.
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No mapeamento de solos do município de Imbaú foram definidas cinco unidades de mapeamento da
ordem Latossolos correspondendo a três classes pedológicas distintas totalizando superfície de
11.993 hectares, correspondendo a 36,34% da área total do município. Foram definidas as seguintes
classes pedológicas:
LVd1: LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico
LVd2: Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico + LATOSSOLO
VERMELHO Distrófico câmbico
LVd3: Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico + ARGISSOLO
VERMELHO-Amarelo Distrófico típico
A Classe LVd1 (LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico) compreende uma unidade de
mapeamento de solos, com superfície total de 2.916 ha e gênese atrelada a rochas sedimentares
derivadas do Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera situados em paisagens típicas com relevo
suave ondulado a ondulado em contexto de fraca dissecação. Apresenta textura argilosa, elevado
desenvolvimento pedogenético e, portanto são muitos profundos. Esta unidade localiza-se na porção
leste do município em altitudes entre 800 a 750 m.s.n.m. O horizonte A Proeminente apresenta cores
escuras e a saturação por bases, tanto no horizonte A como no B, é originalmente baixa (caráter
distrófico) e elevada saturação por alumínio trocável (caráter álico).
A Classe LVd2 (Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico + LATOSSOLO
VERMELHO Distrófico câmbico) compreende uma unidade de mapeamento, com superfície total de
2.516 ha e gênese atrelada a rochas sedimentares derivadas do Grupo Itararé de idade PermoCarbonífera. Estes solos apresentam textura argilosa e elevado desenvolvimento pedogenético;
porém enquanto os do primeiro componente estão situados nos interflúvios com relevo suave
ondulado em contexto de fraca dissecação, os do segundo encontram-se situados em relevo
ondulado nos fundos de vale, na porção mais dissecada da paisagem e, portanto, apresentam
características intermediárias para a classe dos Cambissolos (menor profundidade e desenvolvimento
pedogenético). Esta unidade localiza-se na porção noroeste do município em altitudes entre 1000 a
800 m.s.n.m. O horizonte A Proeminente apresenta cores escuras e a saturação por bases, tanto no
horizonte A como no B, é originalmente baixa (caráter distrófico) e elevada saturação por alumínio
trocável (caráter álico).
A Classe LVd3 (Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico + ARGISSOLO
VERMELHO-Amarelo Distrófico típico) compreende três unidades de mapeamento de Latossolos em
associação com Argissolos com superfície total de 6.561 ha, localizadas nas regiões, sudeste,
sudoeste e oeste do município em altitudes variando entre 750 a 900 m.s.n.m. Compreende solos
derivados de rochas sedimentares do Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera e da Formação
Palermo de idade Permiana (área localizada a oeste). Os Latossolos apresentam características
semelhantes às unidades descritas acima e ocupam porções de interflúvios com relevo suaveondulado. Os Argissolos ocupam as áreas mais dissecadas e apresentam baixa saturação de bases e
baixos a médios teores de matéria orgânica.
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De acordo com o Mapa de Aptidão Agrícola das Terras do Estado do Paraná estas unidades de
mapeamento de Latossolos, correspondem a áreas com potencial regular para uso agrícola intensivo
(Aptidão Agrícola 2 bc) nos níveis de manejo B (médio nível tecnológico) e C (alto nível tecnológico).
As restrições destas classes devem-se a elevada susceptibilidade à erosão nas áreas situadas em
encostas com maior declividade, a baixa fertilidade natural e elevada acidez. A correta adoção de
práticas intensivas de conservação dos solos associadas ao sistema plantio direto na palha nas
propriedades com ocorrência destes solos município é imprescindível para o adequado uso agrícola.
Nitossolos. Compreendem solos constituídos por material mineral com horizonte B nítico (reluzente)
de argila de atividade baixa, textura argilosa ou muito argilosa, estrutura em blocos sub-angulares,
angulares ou prismática moderada ou forte, com superfícies dos agregados reluzente, relacionada à
cerosidade e/ou superfícies de compressão. Estes solos apresentam horizonte B bem expresso em
termos de desenvolvimento de estrutura e cerosidade, mas com inexpressivo gradiente textural.
Esta classe não engloba solos com incremento no teor de argila requerido para horizonte B textural,
sendo a diferenciação de horizontes menos acentuada que aqueles, com transição de A para o B
34

EMBRAPA, 1978.
66

clara ou gradual e entre sub-horizontes do B difusa. São profundos, bem drenados, com coloração
variando de vermelho a brunada. São, em geral, moderadamente ácidos a ácidos, com saturação de
bases baixa a alta, às vezes com composição caulinítico - oxídica e, por conseguinte, com argila de
atividade baixa. Esta classe pode apresentar solos com horizonte A de qualquer tipo, inclusive a
Húmico, não admitindo, entretanto, horizonte H hístico.
No mapeamento de solos do município de Imbaú foi definida uma classe pedológica com uma
unidade de mapeamento de associação de subordem de Nitossolo Vermelho com Latossolo
Vermelho, totalizando 5.060 hectares, correspondendo a 15,33% da área total do município. Uma
classe distinta de mapeamento foi definida:
NVdf: Associação NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico + LATOSSOLOS
Vermelho Distroférrico típico
A classe NVdf inclui solos com gênese associada a rochas magmáticas devido à presença de diques
de diabásio (Grupo São Bento de idade Juro-Cretácea), enquanto os Latossolos tem origem em
rochas sedimentares do Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera. Ocorrem em superfícies com
altitude entre 950 a 800 m.s.n.m e relevo variando entre o suave ondulado ao ondulado, situados na
porção central do município. Estes solos apresentam textura argilosa e são normalmente profundos
em acordo às variações da dissecação local da paisagem. O horizonte A Proeminente apresenta
cores escuras e a saturação por bases, tanto no horizonte A como no B, é originalmente baixa
(distrófico). Possuem baixa saturação de bases, altos teores de Fe2O3 no horizonte B, médios a altos
teores de matéria orgânica. Ocorrem em associação com Latossolos pedogeneticamente mais
desenvolvidos e situados na porção menos dissecadas da paisagem, enquanto os Nitossolos ocupam
as porções mais dissecadas em topos e encostas com relevo ondulado. As características da ordem
Latossolo foram discutidas na respectiva classe de mapeamento.
Esta unidade de mapeamento compreende áreas com Aptidão Agrícola 2 bc, consideradas com
aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo B (médio nível tecnológico) e C (alto nível
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tecnológico) . As restrições devem-se as baixa fertilidade natural e elevada acidez, facilmente
corrigíveis havendo possibilidade de investimento para correção da acidez e uso adequado de
insumos, possibilitando elevadas produtividades. Nas áreas com relevo ondulado a limitação se deve
ao potencial erosivo e maiores restrições para mecanização. Assim a adoção de práticas para a
conservação dos solos é fundamental.
Argissolos. Compreendem solos constituídos por material mineral que têm como características
diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B textural (Bt), imediatamente abaixo de qualquer
tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos
para serem enquadrados nas classes dos Alissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos. Os solos
desta classe apresentam evidente incremento no teor de argila do horizonte B para baixo no perfil. A
transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, e abrupta.
São solos com profundidade variáveis, em geral medianamente profundos a profundos, bem
drenados, com cores avermelhadas, amareladas e brunadas. A textura varia de média a argilosa no
horizonte A e de média a argilosa no horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para
este. São forte a moderadamente ácidos, com saturação de bases alta ou baixa, predominantemente
cauliníticos e com relação molecular Ki variando de 1.0 a 2.3, em correlação com baixa atividade das
argilas.
No mapeamento de solos do município de Imbaú foi definida uma unidade de mapeamento da ordem
Argilosso totalizando 1.829 ha, correspondendo a 5,54% da área total do município. A seguinte classe
pedológica foi definida:
PVAd: Associação ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO
NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico

Distrófico

típico

+

A classe PVAd (ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico + NITOSSOLO VERMELHO
Distroférrico típico) compreende uma unidade de mapeamento localizada na porção sudeste em
altitudes entre 900 a 700 m.s.n.m. Estes solos apresentam gênese atrelada a rochas sedimentares
derivadas do Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera e ocupam paisagens com relevo tipicamente
suave-ondulado com médios a altos teores de matéria orgânica. O horizonte A Proeminente
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apresenta cores escuras e a saturação por bases, tanto no horizonte A como no Bt, é originalmente
baixa (distrófico). Apresentam textura argilosa e são profundos. Os Nitossolos ocorrem em áreas com
relevo ondulado e são associados aos expressivos diques de diabásio que cortam esta unidade. Este
componente possui baixa saturação de bases e altos teores de Fe2O3 no horizonte B.
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Esta unidade de mapeamento compreende áreas com Aptidão Agrícola 2 bc, consideradas com
aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo B (médio nível tecnológico) e C (alto nível
tecnológico). As restrições devem-se as baixa fertilidade natural e elevada acidez, facilmente
corrigíveis havendo possibilidade de investimento para correção da acidez e uso adequado de
insumos, possibilitando elevadas produtividades. Nas áreas com relevo ondulado a limitação se deve
ao potencial erosivo e maiores restrições para mecanização. Assim a adoção de práticas para a
conservação dos solos é fundamental.
Cambissolos. Compreende solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente,
subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer dos casos não satisfaçam
os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes Vertissolos, Chernossolos,
Plintossolos ou Gleissolos. Têm seqüência de horizontes A, Bi, C, com ou sem a presença de
horizonte R.
Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições climáticas, as
características destes solos variam muito de um local para outro. Assim, a classe comporta desde
solos fortemente ate imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de cor bruna ou bruno amarelada até vermelho escuro, e de alta a baixa saturação por bases e atividade química da fração
coloidal.
A estrutura do horizonte (Bi) incipiente tem textura franco-arenosa ou mais argilosa, e o solum,
geralmente, apresenta teores uniformes de argila, podendo ocorrer ligeiro decréscimo ou um pequeno
incremento de argila do A para o Bi. Admite-se diferença marcante do A para o Bi, em casos de solos
desenvolvidos de sedimentos aluviais ou outros casos em que há descontinuidade litológica.
A estrutura do horizonte Bi pode ser em blocos, granular ou prismática, havendo casos, também, de
estruturas em grãos simples ou maciça. Horizonte com plintita ou com gleização pode estar presente
em solos desta classe, desde que não satisfaçam os requisitos exigidos para ser incluído nas classes
dos Plintossolos ou Gleissolos, ou que se apresentem em posição não diagnóstica com referência a
seqüência do horizonte do perfil.
Alguns destes solos desta classe possuem características morfológicas similares às dos solos da
classe dos Latossolos, mas distinguem-se destes por apresentar uma ou mais das características
abaixo especificadas, não compatíveis com solos muito evoluídos:






4% ou mais de minerais primários alteráveis ou 6% ou mais de muscovita na fração areia
total;
capacidade de troca de cátions, sem correção para carbono ≥ 17cmolc/kg de argila;
relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki) > 2,2;
teores elevados em silte, de modo que a relação silte/argila seja > 0,7 nos solos de textura
média ou > 0,6 nos de textura argilosa, principalmente nos solos do cristalino; e
5% ou mais do volume do solo constando de fragmentos de rocha semi-intemperizada,
saprólitos ou restos de estrutura orientada da rocha que deu origem ao solo.

No mapeamento de solos do município de Imbaú foram definidas seis unidades de mapeamento da
ordem Cambissolo correspondendo a uma classe pedológica distinta e outras quatro em associação
com outras ordens, totalizando 10.921 hectares, correspondendo a 33.09% da área total do
município.
Foram definidas cinco classes pedológicas distintas de associações de Cambissolos com outras
ordens pedológicas:
CXbd1 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico, álico
CXbd2 Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico + NITOSSOLO
HÁPLICO Alumínico típico
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CXbd3 Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico + ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO Distrófico típico
CXbd4 Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico + NEOSSOLO
LITÓLICO Distrófico típico
CXbd5 Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, álico + ALISSOLO
CRÔMICO Húmico típico
A classe CXbd1 (CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico, ÁLICO) compreende uma
unidade de mapeamento de Cambissolos com superfície total de 3.114 ha. Estes solos possuem
gênese atrelada a rochas sedimentares associadas ao Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera.
Ocorrem em áreas com altitude entre 850 a 700 m com relevo entre o suave-ondulado ao ondulado,
incluindo superfícies forte-onduladas, situados na porção noroeste do município. Estes solos
apresentam textura argilosa, com concentração de argila no horizonte Bi em posição não diagnóstica
para Argissolo, e variam de pouco profundos a profundos em acordo às variações da dissecação local
da paisagem. O horizonte A Proeminente apresenta cores escuras e a saturação por bases, tanto no
horizonte A como no Bi, é originalmente baixa (distrófico) e elevada acidez (caráter álico).
A classe CXbd2 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico + NITOSSOLO
HÁPLICO Alumínico típico) compreende uma unidade de mapeamento de Cambissolos em
associação a Nitossolos, com superfície total de 1.074 ha. Estes solos possuem gênese atrelada a
rochas sedimentares associadas ao Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera. Ocorrem em áreas
com altitude entre 850 a 700 m com relevo entre o ondulado ao forte ondulado, com superfícies
suave-onduladas ao longo dos interflúvios, situados na porção centro-norte do município. Estes solos
apresentam textura argilosa, com concentração de argila no horizonte Bi em posição não diagnóstica
para Argissolo, e variam de pouco profundos a profundos, em particular no caso dos Nitossolos, em
acordo às variações da dissecação local da paisagem. O horizonte A Proeminente apresenta cores
escuras e a saturação por bases, tanto no horizonte A como no Bi, é originalmente baixa (distrófico).
Ocorrem em associação com Nitossolos situados nas áreas com relevo mais suave, normalmente em
posição de interflúvios e terço superior das encostas menos dissecadas, associados à presença de
diques de diabásio.
A classe CXbd3 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico + ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO Distrófico típico) compreende uma unidade de mapeamento de Cambissolos
em associação a Argissolos, com superfície total de 2.729 ha. Estes solos possuem gênese atrelada a
rochas sedimentares associadas ao Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera. Ocorrem em áreas
com altitude entre 750 a 700 m com relevo variando do suave-ondulado ao ondulado situados na
porção nordeste do município. Estes solos apresentam textura argilosa, com concentração de argila
no horizonte Bi em posição não diagnóstica para Argissolo, e variam de pouco profundos a profundos
em acordo às variações da dissecação local da paisagem. O horizonte A Proeminente apresenta
cores escuras e a saturação por bases, tanto no horizonte A como no Bi, é originalmente baixa
(distrófico). Ocorrem em associação com Argissolos Vermelho-Amarelo situados na porção menos
dissecada do terço superior de encostas associadas a topos alongados, enquanto os Cambissolos
ocupam as porções mais dissecadas da paisagem. As características da ordem Argissolo foram
discutidas na respectiva classe de mapeamento.
A classe CXbd4 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico + NEOSSOLO
LITÓLICO Distrófico típico) compreende uma unidade de mapeamento de Cambissolos em
associação a Neossolos com superfície total de 1.843 ha. Estes solos possuem gênese atrelada a
rochas sedimentares associadas ao Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera. Ocorrem em áreas
com altitude entre 850 a 700 m com relevo predominantemente ondulado e presença de suave
ondulado nas áreas de interflúvios situados na porção norte do município. Estes solos apresentam
textura argilosa, com concentração de argila no horizonte Bi em posição não diagnóstica para
Argissolo, e são pouco profundos, no caso dos Cambissolos, dependendo do grau de erosão natural
instalado, enquanto os Neossolos são pouco profundos a rasos, em acordo às variações da
dissecação local da paisagem. O horizonte A Proeminente apresenta cores escuras e a saturação por
bases, tanto no horizonte A como no Bi, é originalmente baixa (distrófico). Ocorrem em associação
com Neossolos Litólicos situados nas porções inferiores mais dissecadas do relevo nas encostas dos
vales, enquanto os Cambissolos ocupam as áreas situadas em porções menos dissecadas ao longo
dos interflúvios. As características da ordem Neossolo serão discutidas na respectiva classe de
mapeamento.
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A classe CXbd5 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, álico + ALISSOLO
CRÔMICO Húmico típico) inclui duas unidades de mapeamento compreendendo 2.161 ha. Estes
solos ocorrem em uma unidade na porção oeste e em outra situada na porção leste do município, em
altitudes entre 870 a 750 m.s.n.m. Estes solos possuem gênese atrelada a rochas sedimentares
associadas ao Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera, situados em contexto de relevo com topos
alongados e encostas dissecadas, com relevo variando predominantemente entre o ondulado até o
forte-ondulado. Ocorrem em associação com Alissolos situados na metade inferior das encostas,
enquanto os Cambissolos ocupam as situados porções menos dissecadas de interflúvios. O horizonte
A Proeminente apresenta cores escuras e a saturação por bases, tanto no horizonte A como no Bi, é
originalmente baixa (distrófico). Apresentam textura argilosa e são pouco profundos a profundos de
acordo com grau de dissecação local da paisagem.
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Estas unidades de mapeamento de Cambissolos, correspondem a áreas com potencial regular e
restrito para uso agrícola intensivo (Aptidão Agrícola 3 bc) nos níveis de manejo B (médio nível
tecnológico) e C (alto nível tecnológico). As restrições destas classes devem-se a elevada
susceptibilidade à erosão nas áreas situadas em encostas com maior declividade, a baixa fertilidade
natural e elevada acidez. As condições de drenagem moderada associadas aos tipos de relevo
ondulado favorecem a possibilidade de processos erosivos, particularmente em situações de
intervenção agrícola inadequada. Essas ações resultam em altos índices de compactação e
desestruturação em diferentes níveis, podendo resultar em processos erosivos expressivos. Assim a
correta adoção de práticas intensivas de conservação dos solos associadas ao sistema plantio direto
nas médias e pequenas propriedades do município é imprescindível para o uso agrícola adequado
destas terras.
Neossolos. Compreende solos constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco
espesso com baixa expressão dos processos pedogenéticos em conseqüência de: baixa intensidade
de atuação destes processos que não conduziram, ainda, a modificações expressivas do material
originário; de características do próprio material, pela sua resistência ao intemperismo ou composição
química; e do relevo, que podem impedir ou limitar a evolução destes solos.
Possuem seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C, sem atender, contudo
aos requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes do Chernossolos, Vertissolos,
Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. Esta classe admite diversos tipos de horizontes
superficiais, incluindo o horizonte O ou H hístico, com menos de 30 cm de espessura quando
sobrejacente a rocha ou a material primário. Alguns solos têm horizonte B com fraca expressão dos
atributos (cor, estrutura, ou acumulação de minerais secundários e/ou colóides), não se enquadrando
em qualquer tipo de horizonte B diagnóstico.
No mapeamento de solos do município de Imbaú foram definidas quatro unidades de mapeamento da
ordem Neossolos correspondendo a uma classe pedológica distinta e outras duas em associação
com outras ordens, totalizando 3.199 ha, correspondendo 9,69% da área total do município. Foram
definidas as seguintes classes pedológicas:
RLd1: Associação NEOSSOLO LITÓLICO
VERMELHO-AMARELO Distrófico típico

Distrófico típico

+ ARGISSOLO

RLd2: Associação NEOSSOLO LITÓLICO
VERMELHO-AMARELO Distrófico câmbico

Distrófico típico

+ ARGISSOLO

RLe: Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico + NEOSSOLO LITÓLICO
Eutrófico chernossólico + NITOSSOLO Distroférrico típico
A classe RLd1 (Associação NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + ARGISSOLO VERMELHOAMARELO Distrófico típico) compreende solos com gênese atrelada a rochas sedimentares
associadas ao Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera, localizada na porção sul do município.
Estes solos estão situados em contexto com relevo predominantemente ondulado, com presença de
diques de diabásio e encostas íngremes, e em altitudes variando entre 880 nos topo dos diques a 700
m nos fundos de vale. Os Neossolos apresentam textura argilosa, teores médios e altos de matéria
orgânica e são pouco profundos, com horizonte A Moderado e baixa saturação por bases. Ocorrem
associados à Argissolos mais profundos situados nas áreas com dissecação menos intensiva, com
baixa saturação de bases, apresentando médios e altos teores de matéria orgânica, com textura
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predominante argilosa. O horizonte A Moderado apresenta baixa saturação por bases. Ocorre ainda,
em menores proporções, a presença de Nitossolos derivados dos diques de diabásio.
A classe RLd2 (Associação NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + ARGISSOLO VERMELHOAMARELO Distrófico câmbico) compreende duas unidade de mapeamento localizada na porção
nordeste do município. Estes solos possuem gênese atrelada a rochas sedimentares associadas ao
Grupo Itararé de idade Permo-Carbonífera. Estas unidades estão situadas em contexto com relevo
predominantemente forte ondulado, delimitados pela presença de diques de diabásio e encostas
íngremes, e em altitudes variando entre 920 nos topo dos diques a 800 m nos fundos de vale. Os
Neossolos apresentam textura argilosa, teores médios e altos de matéria orgânica e são pouco
profundos, com horizonte A Moderado e baixa saturação por bases. Ocorrem associados à Argissolos
profundos em áreas com dissecação menos intensiva, com baixa saturação de bases, apresenta
médios e altos teores de matéria orgânica, textura argilosa e características intermediárias para a
classe dos Cambissolos. Ocorre ainda, em pequenas proporções, a presença de Nitossolos derivados
dos diques de diabásio.
A classe RLe3 (Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico A moderado + NEOSSOLO
LITÓLICO Eutrófico chernossólico substrato + NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico A
moderado) compreende uma unidade de mapeamento localizada na porção sudoeste do município.
Estes solos possuem gênese atrelada a rochas magmáticas associadas a presença de diques de
diabásio (Grupo São Bento de idade Juro-Cretácea). Esta unidade de mapeamento esta situada em
paisagem marcada pela nítida presença de diques de diabásio que formam estruturas lineares com
encostas íngremes, associada a superfícies com relevo variando do ondulado ao forte ondulado, em
altitudes entre 930 no topo dos diques a 750 m nos fundos de vale. Associados aos diques ocorrem
os Neossolos Litólicos que apresentam textura argilosa, com teores médios e altos de matéria
orgânica e são pouco profundos, com horizonte A Moderado e elevada saturação por bases
(Eutróficos). O segundo componente possui estas mesmas propriedades acrescidas de
características intermediárias para solos da classe dos Chernossolos (alta fertilidade e teores mais
elevados de matéria orgânica). Os Nitossolos estão associados às superfícies menos dissecadas e
apresentam baixa saturação de bases, médios e altos teores de matéria orgânica, textura argilosa e
alto teor de óxidos de ferro.
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As unidades de mapeamento com Neossolos, apresentam potencial restrito para pastagens
plantadas, Aptidão Agrícola 4(p) e sem aptidão para agricultura intensiva face a alta declividade,
pequena profundidade e, conseqüentemente elevada suscetibilidade à erosão, e a baixa fertilidade
natural e elevada acidez. A drenagem moderada associadas aos tipos de relevo destas unidades de
mapeamento e a pequena profundidade, típica dos Neossolos e relevo forte-ondulado favorecem a
possibilidade de processos erosivos, particularmente em situações de intervenção agrícola
inadequada. As áreas com ocorrência de Argissolos (unidades de mapeamento RLd1 e RLd2)
apresentam Aptidão Agrícola 3bc, restrita para agricultura anual nos níveis de manejo B (médio nível
tecnológico) e C (alto nível tecnológico). As restrições para estas ocorrências devem-se a
susceptibilidade à erosão nas áreas situadas em encostas com maior declividade e a baixa fertilidade
natural e elevada acidez destes solos. A unidade de mapeamento, RLd3 apresenta solos com alta
fertilidade natural e baixa acidez, mas o uso agrícola potencia e restrito à pastagens plantadas,
Aptidão Agrícola 4(p), sem aptidão para agricultura intensiva face a alta declividade, pequena
profundidade e, conseqüentemente elevada suscetibilidade à erosão. As áreas com ocorrência de
Nitossolos apresentam Aptidão Agrícola 2 bc, restrita para agricultura anual nos níveis de manejo B
(médio nível tecnológico) e C (alto nível tecnológico). As restrições para estas ocorrências devem-se
a susceptibilidade à erosão nas áreas situadas em encostas com maior declividade.
3.2.6

COBERTURA VEGETAL
Prancha 10

Caracterização Florística Regional. A cobertura vegetal do município e Imbaú é classificada como
Floresta Ombrófila Mista (FOM), ou popularmente, Floresta com Araucária. Fazendo parte da bacia
do rio Tibagi, integralmente no segundo planalto paranaense, a Floresta Ombrófila Mista no município
39
se enquadra na categoria de Floresta Ombrófila Mista Montana ou seja, aquela que ocupa áreas
situadas entre 400 a 1000 metros de altitude; e Floresta Ombrófila Mista Aluvial, em terraços situados
nas margens dos flúvios, em qualquer altitude.
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De acordo com o Mapa de Aptidão Agrícola das terras do Estado do Paraná (EMBRAPA, 1978)
(DIAS, VIEIRA e PAIVA, 2002),
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Constatou-se que a flora arbórea deste tipo de floresta é superior a 350 espécies, sendo que só para
o Estado do Paraná, estima-se que esse número seja superior a 200 espécies, com um endemismo
40
em torno de 40% . Ocorrem na região de Imbaú cerca de 241 espécies arbóreas nativas,
pertencentes a 57 Famílias, das quais as mais representativas são Myrtaceae (24), Fabaceae (21),
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Mimosaceae (16), Lauraceae (16), Euphorbiaceae (15), Meliaceae (9) e Caesalpiniaceae (8) .
Na região ocorrem 14 espécies classificadas como raras:
• Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia)
• Peroba-rosa (Aspidosperma polyneron)
• Cambroé (Casearia gossypiosperma)
• Jacaratiá (Jacaratia spinosa)
• Farinha-seca (Lonchocarpus muehlbergianus)
• Sapuvão (Machaerium paraguariense)
• Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia)
• Cabreúva (Myrocarpus frondosus)
Na floresta em estágio inicial de sucessão as árvores apresentam altura de até 10 m, com
predomínio, num único estrato, de Clethra scabra (guaperê), Piptocarpha axillaris (vassourão-branco),
Anadenanthera colubrina (angico-branco), Alchornea iricurana (licurana), Vernonia discolor
(vassourão-preto), Ocotea puberula (canela-sebo), Croton floribundus (capixingui), Cedrela fissilis
(cedro-rosa), Casearia sylvestris (café-de-bugre), Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha),
Rhamnus sphaerosperma (canjica) e Trema micrantha (crindiúva).
As florestas em estágio médio de regeneração ainda continuam apresentando apenas um estrato
arbóreo, de até 15 metros de altura, com Alchornea sidifolia (tapiá-guaçu), Cedrela fissilis (cedrorosa), Anadenanthera colubrina (angico-branco), Casearia sylvestris (café-de-bugre), Casearia
obliqua (guaçatunga-preta), Machaerium minutiflorum (sapuva), Clethra scabra (Guaperê), Nectandra
megapotamica (canela-preta), Ocotea puberula (canela-sebo), Matayba elaeagnoides (Miguelpintado), Piptocarpha axillaris (vassourão-branco), Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha), Prunus
sellowii (pessegueiro-bravo), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Vernonia discolor (vassourão-preto),
Schefflera morototoni (mandiocão), Ficus guaranitica (figueira), Jacaranda puberula (Caroba), Cordia
trichotoma (louro-pardo), Patagonula americana (guajuvira) e Eugenia involucrata (cerejeira). No subbosque é comum Cordyline dracaenoides (uvarana), Tabernaemontana catharinensis (leiteiro), Urera
baccifera (urtiga) e Esenbeckia grandiflora (pau-de-cutia).
A avaliação do valor apícola deste tipo de floresta, em estágio médio de regeneração, coloca como
espécies mais características deste tipo e floresta, em valor de importância, em ordem decrescente:
Ocotea puberula (canela-sebo), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Vernonia discolor (vassourão-preto),
42
Clethra scabra (guaperê), Prunus sellowii (pessegueiro-bravo) e Jacaranda puberula (caroba) .
Com relação às florestas em estágio avançado de regeneração, estas perfazem menos de 0,2% da
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região . Organizam-se em dois estratos, com 13 e 18 metros de altura, em média, respectivamente.
No estrato superior são freqüentes: Anadenanthera colubrina (angico-branco), Cedrela fissilis (cedrorosa), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Nectandra megapotamica (canela-preta), Ocotea puberula
(Canela-sebo), Diatenopterix sorbifolia (Maria-preta), Erythrina falcata (corticeira-da-serra) e
Parapiptadenia rigida (angico-vermelho). No estrato inferior, Campomanesia guazumifolia
(guabiroba), Cupania vernalis (cuvantã), Bauhinia forficata (pata-de-vaca) e Matayba elaeagnoides
(Miguel-pintado). A Araucaria angustifolia é bastante rara, sempre comparecendo com indivíduos
relativamente jovens. O dossel emergente típico das florestas com Araucária do Médio Tibagi deveria
conter Araucaria angustifolia, Casearia obliqua (guaçatunga-preta), Nectandra megapotamica
(canela-preta) e Parapiptadenia rigida (angico vermelho), acompanhados por Actinostemon concolor
44
(laranjeira-do-mato), Casearia sylvestris (café-de-bugre) e Eugenia blastantha (grumixuma-miúda) .
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Adicionalmente, observaram-se grandes indivíduos emergentes de Eugenia involucrata (cerejeira) e
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Patagonula americana (guajuvira) .
As espécies apícolas ocorrentes neste estágio sucessional da FOM, de maior importância são:
Ocotea puberula (canela-sebo), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Jacaranda puberula (Caroba), Prunus
sellowii (pessegueiro-bravo), Casearia sylvestris (café-de-bugre), Alchornea triplinervia (tapiá),
Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), Cedrella fissilis (cedro), Zanthoxylum rhoifolium (juvevê),
Vernonia discolor (vassourão-preto), Clethra scabra (guaperê) e Lamonia speciosa (guaraperê), dos
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quais Jerivá, café-de-bugre, Juvevê e Vassourão-branco possuem o mais alto valor apícola .
Nas matas ripárias a dominância é de Anadenanthera colubrina (angico-branco), Nectandra
megapotamica (canela-preta) e Cedrela fissilis (cedro-rosa). No sub-bosque ocorrem Vitex
megapotamica (tarumã), Inga marginata (ingá-feijão), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e Bauhinia
forficata (pata-de-vaca). Adicionalmente, muitas destas plantas são medicinais, como os já
mencionados tarumã e pata-de-vaca, mais Eugenia uniflora (pitanga), Ilex paraguariensis (erva-mate)
e Maytenus ilicifolia (espinheira-santa).
A carta topográfica elaborada pelo exército para a região, na década de 60, arrola equivocadamente
diversas áreas como sendo originalmente de vegetação de cerrado, das quais se pode dizer que
representavam mais provavelmente, à época, capoeiras de mata degradada com Araucária.
Igualmente, áreas designadas como de campo limpo não deveriam corresponder às estepes, ou
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campos nativos, tais como se observam na vizinha região dos Campos Gerais .
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O mapa fitogeográfico do Estado do Paraná assinala claramente a região ocupada por Imbaú como
sendo de mata degradada com Araucária, com sua supressão acelerada a partir de 1935. Estas
áreas de floresta são compostas de muitas espécies arbóreas nativas de valor comercial, além da
Araucaria, como aroeira (Schinus terebinthifolius), tabocuva (Pera obovata), canela-preta (Ocotea
catharinensis), canela-lajeana (Ocotea pulchella), cedro-rosa (Cedrella fissilis) e canela-fedida
(Nectandra megapotamica).
Nos vizinhos municípios de Telêmaco Borba e Tibagi há uma transição entre floresta ombrófila e
floresta estacional que não se observa em Imbaú.
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Situação Florestal. No Município de Imbaú foram delineadas três unidades fitofisionômicas :




áreas de monocultura florestal (reflorestamentos);
áreas de monocultura anual (agricultura);
áreas florestadas em estágios sucessionais diversos (Floresta Ombrófila Mista) – inclui
áreas ripárias (matas de galeria) e áreas antrópicas (capoeirinhas, capoeiras, capoeirões
e florestas secundárias).

Monoculturas e exóticas. O município apresenta grandes extensões de reflorestamentos
integrados às Indústrias IKPC, de Telêmaco Borba. Muitos projetos tem buscado a
certificação florestal por organizações credenciadas, o que se reveste de especial importância
para a determinação e mitigação de impactos ambientais da atividade florestal.
Nas áreas de reflorestamento é possível observar diversas espécies nativas que compõem o
subosque. Pode-se dizer que nestas áreas convivem hoje duas florestas distintas no mesmo
local sendo que uma delas cumpre função produtiva (o reflorestamento) e outra ecológica (o
sub-bosque). Esta consorciação é altamente desejável no que diz respeito ao equilíbrio
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biológico que se estabelece em uma área em monocultura. Nas áreas reflorestadas, o subbosque é o principal responsável pela existência de muitas espécies de aves, mamíferos,
insetos e da microfauna do solo, para não falar da própria vegetação nativa. Essa
biodiversidade exerce um eficiente papel como controlador de eventuais pragas florestais,
impedindo o seu aumento populacional.
Em geral o sub-bosque é dominado por samambaias, bromélias, cipós e avencas, sendo
Asteraceae a família mais comum, seguida por Solanaceae, Poaceae, Cucurbitaceae,
Rubiaceae, Passifloraceae e Sapindaceae. A presença de arvoretas de capororoca (Myrsine
umbellata), jasmim (Psychotria vellosiana), café-de-bugre (Casearia sylvestris), canelaamarela (Nectandra grandiflora), canjerana (Cabralea canjerana) e cedro-rosa (Cedrela
fissilis) denota a importância da manutenção deste estrato. Embora a família Myrtaceae,
encontrada com freqüência no sub-bosque da FOM, não apareça com grande importância
nos plantios, e haja maior diversidade florística nas áreas nativas, a composição florística dos
sub-bosques em áreas de plantio apresenta grande similaridade aos estágios iniciais de
regeneração da floresta nativa.
Remanescentes de vegetação nativa. Junto aos reflorestamentos, compondo as áreas de
preservação permanente e a reserva legal, encontram-se remanescentes da FOM em estágio
médio de regeneração.
Pela topografia acidentada do município de Imbaú, a vegetação florestal em estágio
avançado de regeneração ocorre ao longo do enxame de diques de diabásio na Serra do
Facão, ou em matas ripárias bastante entalhadas. Ambas as situações são de forte declive e
a preservação de sua cobertura vegetal encontra-se, atualmente, amparada pela legislação.
Nas demais situações, a floresta apresenta-se bastante fragmentada, com áreas de pouca
funcionalidade ecológica em função de sua pequena área e grau de isolamento.
Os remanescentes da FOM se apresentam como um dos ecossistemas mais ameaçados no
domínio da Mata Atlântica. O município é de ocorrência das seguintes espécies, incluídas na
Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (IBAMA, 1992):



na categoria vulnerável, Araucaria angustifolia (pinheiro-do-Paraná) e Ocotea porosa
(imbuia);
na categoria em perigo, Dicksonia sellowiana (xaxim-bugio) e Ocotea odorifera
(Sassafrás).

Sendo a floresta de Araucária parte integrante da Mata Atlântica, e sendo esta considerada
patrimônio nacional pela Constituição Federal, possuem as formações de Araucária proteção
especial e extremamente rígida, que tem como um dos principais instrumentos legais o
Decreto Federal 750/93, onde o bem tutelado é a própria floresta, que fica imune de corte,
exploração ou supressão.
A Resolução n° 278 do CONAMA suspende também temporariamente as autorizações de
corte para as Araucárias. Além do mais, a lei conhecida como de Crimes Ambientais
(9605/98) prevê pena de detenção pela extração de árvores. Portanto, tal legislação restringe
a exploração nas áreas cobertas por essa vegetação.
Áreas de Preservação a serem Consideradas no Município. A maioria das áreas aqui comentadas
já encontra respaldo na legislação para sua preservação. Apresentam-se argumentos adicionais para
sua conservação/restauração.
Vegetação dos Enxames de Diques de Diabásio (Serra do Facão). Neste caso encontrase toda a vegetação nos topos aplainados e vertentes abruptas em diques de diabásio da
Serra do Facão, que atravessa completamente o município de sudeste a noroeste, numa
série de morros alongados paralelos formados pelo derrame de lava no Mesozóico.
Nestes locais geologicamente diferenciados, os solos de natureza eruptiva básica suportam
uma exuberante Floresta com Araucária, no entanto sua natural fragilidade, aliada a grandes
declividades, torna estas serras altamente frágeis, suscetíveis à erosão sem a cobertura
florestal. No entanto, o sopé dos morros é bastante adequado à exploração agrícola ou
silvicultural.
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Levando-se em consideração que a Floresta Ombrófla Mista constitui o ecossistema florestal
mais ameaçado no Sul do Brasil, e no Paraná o que menos possui proteção oficial em termos
de área preservada, recomenda-se a criação e instalação de Unidades de Conservação nos
diques com áreas ainda remanescentes de matas nativas, ainda que não passíveis de
proteção pelos mecanismos do SISLEG (APPs e RLs).
A manutenção destes remanescentes para preservação das espécies vegetais nativas inclui
aquelas de interesse econômico e medicinal. No entanto, o tamanho das áreas a serem
preservadas deve ser suficientemente grande para permitir a ocorrência das relações bióticas
existentes, bem como estar conectada a serras vizinhas e ao sistema de áreas ripárias.
Sistema dendrítico de corredores ecológicos das matas ripárias das bacias do Imbaú e
do Imbauzinho. As matas ripárias impedem o rápido escoamento superficial, diminuindo os
efeitos traumáticos que as inundações provocam no sistema aquático. Os sistemas
radiculares das plantas contribuem para a retenção do solo e a preservação das margens dos
rios e riachos, evitando a destruição dos habitats aquáticos.
3.2.7

ARBORIZAÇÃO PÚBLICA URBANA

A forma espontânea da ocupação da cidade de Imbaú, com suas ruas descontínuas e relativamente
estreitas e a cultura da população do centro-sul paranaense, de modo geral arredia a idéia de uma
cidade com maior presença de árvores, fazem com que possa se dizer de forma contundente que não
há arborização pública urbana na cidade de Imbaú. A presença de algumas árvores nas caixas de
ruas limita-se a ação isolada de moradores vizinhos, sem continuidade ou assistência técnica
necessária numa realidade desafiadora como esta.
Mesmo no que diz respeito às áreas livres é reduzida a presença do verde dentro da cidade, existindo
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apenas duas praças com algum tratamento paisagístico e nenhum parque ou largo urbanizado.
Apesar disso, pode-se dizer que há grande potencial para criação desses espaços em Imbaú,
podendo-se visualizar facilmente um sistema de parques lineares junto aos rios que cortam a malha
viária e praças urbanizadas onde hoje se encontram campos de futebol sem nenhuma estrutura.
3.2.8

FAUNA NATIVA E URBANA

Fauna Nativa. O município de Imbaú encontra-se sob o domínio da Floreta Ombrófila Mista, também
conhecido como Mata de Araucária, apresentando uma fauna bastante diversa, tanto de mamíferos
quanto de anuros e aves.
Para a mastofauna são relatadas 80 espécies, das quais nove encontram-se classificadas como
Vulneráveis a Extinção segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado do
Paraná, enquanto outras três encontram-se Criticamente Ameaçadas. Todas as espécies selvagens
de felino que foram listadas para o município estão sob ameaça de extinção, sendo o caso da onça
pintada o mais crítico.
Dentre as vinte e duas espécies de chiropteros relatadas para o município, três encontram-se
classificadas como vulneráveis, dentre estas três está incluída a única espécie hematófaga relatada
para o município. Muitas outras espécies listadas para o município estão presentes do livro vermelho
da fauna, classificadas como espécies em que não há dados suficientes para classificar o grau de
ameaça em que se encontram. Muitas dessas encontram-se com habitat cada vez mais reduzidos
como é o caso do Alouatta guariba (Bugio Ruivo).
Apesar de não estar incluída na lista de espécies ameaçadas, no município podem ser encontradas
espécies intimamente relacionadas a rios e riachos como Procyon cancrivorus (Mão Pelada), Tapirus
terrestris (Anta), Chironectes minimus (Cuíca d’água) e Lontra longicaudis (Lontra). Assim, torna-se
importante a preservação de matas ciliares bem como a qualidade das águas de rios e riachos, não
apenas pela preservação dos recursos minerais, mas também da fauna que habita estas áreas.
Também são observadas diversas espécies frugívoras, importantes na dispersão de sementes como
Cebus nigritus (Macaco prego), Carollia perspicillata (Morcego) e Didelphis aurita (Raposa) e
espécies que se alimentam de néctar, como Glossophaga soricina, entre outros morcegos,
promotores da polinização de muitos vegetais.
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Durante a elaboração do Plano Diretor esperava-se a liberação de um Centro de Saúde da Criança e da Mulher para ser
construído sobre a praça do Bela Vista, dado o estado das instalações esportivas existentes na área.
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Estudos a respeito da anurofauna presente no município vizinho, Telêmaco Borba, podem ser
extrapolados para o Imbaú haja vista a proximidade e por ambos encontrarem-se em domínios da
Floresta Ombrófila Mista, da mesma forma que os estudos voltados à avifauna.
Tal como ocorre em relação aos mamíferos, anuros e aves da região encontram ameaças à sua
sobrevivência no município pela supressão de seus habitats naturais para a implantação de
monoculturas.
Quadro 13
Mastofauna observada na região
Ordem
Didelphimorphia

Família
Didelphidae

Chiroptera

Phyllostomidae

Vespertilionidae

Molossolidae
Primata
Xenarthra

Atelidae
Cebidae
Myrmecophagidae
Dasypodidae

Carnivora

Canidae
Procyonidae
Mustolidae
Felidae

Perissodactyla

Tapiridae
Tayassuidae

Artiodactyla

Cervidae

Nome cientifico

Nome popular

Caluromys philander
Monodelphis iheringi
Monodelphis dimidiata
Philander frenata
Metachirus nudicaldatus
Lutreolina crassicaudata
Marmosops incanus
Gracilianus microtarsus
Didelphis aurita
Didelphis albiventris
Chironectes minimus
Mycronycteris megalotis
Tonatia bidens
Mimon bidens
Mimon bennetti
Chrotopterus auritus
Glossophaga soricina
Anoura caudifera
Carollia prespicillata
Sturnira lilium
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Pygoderma bilabiatum
Desmodus rotundus
Myotis migricans
Myotis ruber
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus diminutus
Eptesicus furinalis
Histiotus velatus
Lasiurus blossevillii
Tadaria brasiliensis
Molossolus molossolus
Alouatta guariba
Cebus nigritus
Myrmecophaga tridactyla
Myrmecophaga tetradactyla
Euphractus sexcinctus
Cabassous tatouay
Dasypus novencinctus
Dasypus septencinctus
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Lycolapex vetulus
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Eira barbara
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wieddi
Herpailurus yaguarondi
Puma concolor
Panthera onca
Tapirus terrestris
Tayassu pecari
Pecari tajacu
Ozotoceros bezoarticus
Mazam nana

Cuíca
Catita
Cuíca
Cuíca verdadeira
Cuíca marrom
Cuíca cauda gorssa
Marmosa
Guaiquica
Raposa
Mucura
Cuíca d’água
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Bugio ruivo
Macaco prego
Tamanduá bandeira
Tamanduá mirim
Tatu-peba
Tatu do rabo mole
Tatu - galinha
Tatu - bolinha
Cachorro do mato
Lobo - guara
Raposinha do campo
Quati
Mão pelada
Irara
Furão pequeno
Lontra
Jaguatirica
Gato do mato pequeno
Gato maracajá
Jaguarundi
Suçuarana
Onça pintada
Anta
Queixada
Cateto
Veado campeiro
Veado bororó
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Ordem

Família

Lagomorpha

Leporidae

Rodentia

Sciuridae
Muridae

Echimyidae
Caviidae
Hydrochaeridae
Dasyproctidae
Cuniculidae
Erethizontidae

Nome cientifico

Nome popular

Mazama gouazoupira
Sylvilagus brasiliensis
Lepus europaeus
Sciurus ingrami
Oryzomys angouya
Oryzomys russatus
Oryzomys nigripes
Nectomys squamipes
Delomys dorsalis
Akodon montesis
Thaptomys nigrita
Bolomys lasiurus
Oxymycterus judex
Calomys sp.
Rattus rattus
Euryzygomatomys spinosus
Kannabateomys amblyonyx
Cavia aperea
Hydrochaeris hydrochaeris
Dasyprocta azarae
Cuniculus paca
Spiggurus villosus

Veado catingueiro
Tapiti
Lebre européia
Caxinguelê
Rato do mato
Cujara
Calunga
Rato d’água
Rato do mato
Rato do chão
Pitoco
Pixuna
Rato porco
Ratinho do campo
Rato doméstico
Rato de espinho
Rato de taquara
Preá
Capivara
Cutia
Paca
Ouriço cacheiro

Fonte: MIKICH, S.B. & BÉRNILS, R.S. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. 2005.
Disponível no site www.pr.gov.br/iap. Consulta em dezembro de 2008. Organizado pela Consultoria, 2008.

Quadro 14
Anurofauna observada na região
Nome científico
Bufo crucifer
Bufo ictericus
H. uranoscopum
A. perviridis
H. albopunctata
H. gr. albosignata
Hyla anceps
Hyla circumdata
Hyla faber
Hyla microps
Hyla minuta
Hyla nana
Hyla prasina
Hyla sanborni
Hyla. gr. semiguttata
Phasmahyla sp.
Phrynohyas imitatrix
Phyllomedusa tetraploidea
Scinax berthae
Scinax gr. catharinae
Scinax fuscovarius
Scinax perereca
Scinax rizibilis
Sphaenorhynchus surdus
Crossodactylus sp.
Eleutherodactylus binotatus
Eleutherodactylus gr. guentheri
L. fuscus
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus notoacktites
Leptodactylus ocellatus
Odontophrynus americanus
Physalaemus gracilis
R. catesbeiana

Nome popular
Sapo cururu
Sapo
Sapo - boi
Perereca
Sapo
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca de banheiro
Perereca
Perereca de folhagem
Perereca pequena risonha
Perereca
Perereca das casas
Perereca
Perereca de banhado
Perereca
Rã de riacho
Rã cachorro
Rã
Sapo
Rã
Rã
Rã-grilo
Sapo boi mocho
Rã chorona
Rã

Fonte: MACHADO, R. A., Ecologia de assembléias de anfíbios anuros no município
de Telêmaco Borba, Paraná, Sul do Brasil. Tese doutorado. UFPR, Curitiba, 2004.
Organizado pela Consultoria, 2008.
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Quadro 15
Avifauna observada na região
(apenas da família Furnariidae)

Nome científico
Clibanomis dendrocolaptoides
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis cinerascens
Cranioleuca obsoleta
Cranioleuca pallida
Leptasthenura setaria
Syndactila rufosuperciliata
Anabacerthia amaurotis
Phylidor lichteisteini
Phylidor rufum
Automolus leucophthalmus
Heliobletus contaminatus
Xenops rutilans
Lochmias nematura

Nome popular
João teneném
João teneném da mata
Arredio oliváceo
Arredio pálido
Grimpeiro
Limpa folha
Limpa folha miúdo
Limpa folha ocráceo
Limpa folha testa baia
Barranqueiro-de-olho-branco
Trepadorzinho
Bico virado carijó
João porca

Fonte: FAVERO, F.L., et al, Efeito do gradiente altitudinal/latitudinal sobre espécies
de aves florestais da família Furnariidae na bacia do rio Tibagi, Paraná, Brasil.
Revista Brasileira de Zoologia, 2006. Organizado pela Consultoria, 2008.

Fauna Urbana. Situação comum em muitas cidades de pequeno e médio porte, também em Imbaú é
significativo o número de animais domésticos, cães e gatos em sua maioria, perambulando nas vias
do quadro urbano. Apesar de grande parte de esses animais terem dono, salta aos olhos, além da
quantidade de indivíduos soltos, o fato de que muitos deles aparentam sinais de descuido, magreza
em demasia, alguns problemas de pele, o que, em primeira instância, denota a falta de consciência e
controle da posse dos animais.
Em geral essa situação pode gerar pequenos incômodos, seja pelo barulho, pelo espalhamento do
lixo mal-acondicionado, a possibilidade de transmissão de zoonoses ou pelo risco de incidentes de
mordedura e acidentes automobilístico. A situação torna-se preocupante pelo fato de a cidade ser
cortada por duas rodovias de tráfego intenso, a BR-376 e PR-160, o que pode fazer com que o
atropelamento dos animais tome proporções ainda mais trágicas.
O acondicionamento e destinação inadequados do lixo doméstico, sucatas e restos da construção
civil, somados à poluição dos arroios que cortam a cidade, favorecem a proliferação de animais
considerados nocivos à saúde humana, como ratos, insetos e artrópodes.
Falta no município um serviço de controle de zoonoses que promova ações controle das populações
de animais e conscientização da população sobre a posse responsável – educando os proprietários a
respeito da importância de cuidados básicos com os animais, vacinação, castração e guarda – e
fiscalização firme sobre a destinação de resíduos.
3.2.9

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

Imbaú situa-se na transição entre o Clima Cfa e o Clima Cfb na classificação de Köppen. O Clima
Cfa é um clima mesotérmico, sem estação seca, com verões quentes e com media do mês mais
o
51
quente superior a 22 C, com geadas frequentes . O clima Cfb também é um clima mesotérmico,
o
sem estação seca, com verões frescos e com média do mês mais quente inferior a 22 C. As geadas
são mais severas e freqüentes do que no clima Cfa.
A “penetração” do Clima Cfa dentro do município de Imbaú ocorre a partir do vale do Rio Tibagi e do
Rio Imbaú, assim como se verifica em todos os grandes rios do Paraná situados nesta zona de
transição. Em função de seu menor porte e da posição geográfica, este fato ocorre em menor
proporção no vale do Rio Imbauzinho, possibilitando que toda porção Centro-Oeste do município
possua clima mais ameno, sujeito a geadas mais freqüentes. A figura 05 mostra de forma simplificada
a incidência climática sobre o município.
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Em certos anos pode verificar-se um período mais seco no inverno, caracterizando o tipo climático Cwa.
78

Figura 05
Classificação Climática segundo Köppen

Fonte: Editado a partir de IAPAR, Monitoramento Agroclimático do Paraná, 2000.
Disponível no site www.iapar.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.

Esta diferenciação entre a porção leste e oeste do município pode ser verificada também nos índices
de temperatura e precipitação médios. Em relação à variação da precipitação de um ano para outro o
território municipal apresenta uma situação homogênea, com variação entre 20% e 25%, mesma
situação dos índices de umidade relativa do ar média e evapotranspiração. O vento dominante é o
sudeste, predominante em toda região central do estado.
Quadro 16
Aspectos climáticos do município de Imbaú
Aspecto Climático

Característica
de 19 a 20 graus na região leste do município
Média anual
de 18 a 19 graus no restante do município
de 13 a 14 graus na região oeste do município
Temperatura Média do trimestre mais frio
de 14 a 15 graus no restante do município
de 24 a 25 graus na metade oeste do município
Média do trimestre mais quente
de 25 a 26 graus na metade leste do município
Média anual
entre 1.400 mm e 1.600 mm
Média do trimestre mais chuvoso
de 500 mm a 600 mm
Precipitação
225 mm a 250 m na divisa nordeste do município
Média do trimestre mais seco
250 mm a 350 mm no restante do município
Coeficiente de variação entre anos de 20% a 25%
Evapotranspiração
de 900 mm a 1.000 mm
Umidade relativa do ar – média anual
de 70% a 75%
Vento dominante
sudeste
Fonte: IAPAR, Monitoramento Agroclimático do Paraná, 2000.
Disponível no site www.iapar.gov.br. Consulta em dezembro de 2008. Elaborado pela Consultoria, 2008.
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3.3
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS
3.3.1

NOTÍCIA HISTÓRICA

Povoamento. Foi com a abertura da Rodovia do Café, na primeira metade da década de 1960, que a
região onde hoje se situa o município de Imbaú começou a receber povoamento. O acesso a
Telêmaco Borba, município surgido a partir da urbanização chamada de Cidade Nova, na margem
sudoeste do Rio Tibagi (a margem nordeste era ocupada pela fábrica de papel das Indústrias Klabin e
pela imensa Fazenda Monte Alegre) era até então realizado a partir da cidade de Tibagi, margeando
o curso do rio, o trajeto da atual PR-340. De Telêmaco Borba em diante, a estrada seguia em direção
a Ortigueira e, daí para noroeste, vencendo a Serra do Cadeado, até Apucarana. O trajeto da BR-376
foi lançado a 20 km de distância de Telêmaco Borba, e a companhia construtora desse trecho
rodoviário, aproveitando uma importante jazida de diabásio, instalou uma pedreira e, próximo, o
acampamento dos operários, junto à estrada rural que ligava Monte Alegre (Telêmaco Borba) a
Herval de Baixo (José Lacerda) e Reserva (atual PR-160). O povoado recebeu o nome de CIROL,
sigla de Construtora Hidrelétrica e Rodoviária Ltda, empresa construtora da estrada, com em Ponta
Grossa e pertencente ao Grupo Irmãos Maia. Mesmo após o encerramento dos trabalhos de
construção, o povoado continuou agregando pessoas, devido à sua condição de entroncamento
rodoviário, vitaminada pela pavimentação do trecho da PR-160 entre Imbaú e Telêmaco Borba.
Institucionalização. A instalação de um distrito administrativo em Imbaú seguiu, por poucos anos, a
criação do município de Telêmaco Borba (1963), pois já em 16 de agosto de 1966, a Câmara
Municipal votou a Lei 58, criando essa unidade dentro do município e escolhendo a denominação
Imbaú em substituição a CIROL. O crescimento do distrito administrativo foi constante (ver, a seguir,
os aspectos demográficos), chamando a atenção dos legisladores estaduais, que, em 08 de
dezembro de 1995, votaram a Lei 11.220, elevando o distrito à categoria de município. A instalação
aconteceu em 01 de janeiro de 1997, data de posse do primeiro Prefeito e da primeira Câmara
Municipal.
3.3.2

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Prancha 14

População 1970-2000. O distrito de Imbaú, posteriormente município, teve o seu povoamento
iniciado por volta dos anos sessenta do século XX. Já em 1970, a vila compareceu nas estatísticas do
IBGE com uma população urbana de 479 pessoas, que foi crescendo, a cada decênio, até chegar à
cidade atual. Entre 1980 e 1991, o conglomerado urbano ultrapassou a população rural do então
distrito. Entre 1991 e 2000, quando ocorreu a instalação do município, foi agregado a essa nova
entidade, um pequeno efetivo de população rural, proveniente da incorporação de 81,2 km² do
município de Reserva.
Quadro 17
População do município de Imbaú, 1980-2000
População
Urbana
Rural
Total

1970
479
2.124
2.603

1980
2.225
2.589
4.814

1991
3.768
3.039
6.807

2000
5.483
3.991
9.474

Fontes: IBGE, Sinopse Preliminar do Censo de 1970. Rio: IBGE, 1973;
IBGE, Sinopse Preliminar do Censo de 1980. Rio: IBGE, 1983;
IBGE, Sinopse Preliminar do Censo de 1991. Rio: IBGE, 1992;
IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.
Elaborado pela Consultoria, 2008.

Chama a atenção, no Quadro 17, o incremento da população urbana no período 1970-1980,
justamente a ocasião em que a então vila de Imbaú firmou-se como centro urbano: nada menos de
16% anuais de taxa de crescimento. Por outro lado, o gráfico da Figura 06 demonstra que nos
períodos decenais decorridos entre os recenseamentos oficiais, o crescimento da população total tem
se mantido pouco acima de 4% anuais, sem maiores sobressaltos.
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Figura 06
População do município de Imbaú, 1970-2000
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Fontes: IBGE, Sinopse Preliminar do Censo de 1970. Rio: IBGE, 1973;
IBGE, Sinopse Preliminar do Censo de 1980. Rio: IBGE, 1983;
IBGE, Sinopse Preliminar do Censo de 1991. Rio: IBGE, 1992;
IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.
Elaborado pela Consultoria, 2008.

Tendências Populacionais para o Decênio 2009-2018. A contagem populacional de 2007, motivada
pela necessidade de atualizar os índices do Fundo de Participação dos Municípios perante a União
Federal, trouxe como resultado, para Imbaú, uma melhoria no seu enquadramento. Sua população
continuou crescendo, embora a uma taxa mais atenuada (2,4% por ano) que a verificada até então
(4,3% anuais entre 1991 e 2000), mas chegou aos 6.929 habitantes urbanos, 4.262 rurais e 11.191
no total municipal. Baseado nas taxas de crescimento verificadas no período 2000-2007, o Quadro 18
mostra que a população municipal chegará aos 15 mil habitantes num prazo de 10 anos. Esse cálculo
constitui o cenário 1 para o crescimento da população local, sendo notável nesse quadro o pequeno
crescimento da população rural, enquanto que a população urbana continuará crescendo acima de
3% ao ano.
Quadro 18
Projeção da população do município de Imbaú, 2009-2018, cenário 1
População
Urbana
Rural
Total

2009
7.408
4.343
11.751

2013
8.756
4.551
13.308

2018
10.350
4.770
15.120

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Um segundo cenário, apresentado no Quadro 19, leva em conta o que está ocorrendo com a
economia local, cada vez mais atrelada à silvicultura e ao aproveitamento da madeira. Os municípios
que já incorporaram esse modus vivendi tiveram redução de sua população rural em taxas
aceleradas, acarretando, por outro lado, forte incremento na urbanização, com os problemas de
52
habitação, saneamento e, principalmente, necessidade de geração de empregos que isso acarreta .
Como integrante da região centro-oriental paranaense, que oferece poucas oportunidades de fixação
nas cidades de maior porte e com o esperado encarecimento das condições de vida em Telêmaco
Borba, a capital sub-regional, causado pela implantação das usinas hidrelétricas do Tibagi, o cenário
2 considera a incorporação da população rural que poderá ser expulsa do campo, no período, na
própria cidade de Imbaú. Isso significa considerar, para a localização urbana, um incremento na faixa
dos 4,8% anuais, taxa semelhante àquela já ocorrida em 1980-1991, época de considerável êxodo
rural na região.
É de se notar que os números de população total, no Quadro 18 e no Quadro 19, praticamente
concordam entre si. O cenário 2, entretanto, implica em planejar habitações, oportunidades de
emprego e escolas para os filhos de uma população urbana 10% maior do que aquela projetada no
cenário 1.
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Prefeitura Municipal de Arapoti & Larocca Associados SS Ltda. Plano Diretor Municipal de Arapoti. Curitiba:
Sedu/Paracidade, 2005.
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Quadro 19
Projeção da população do município de Imbaú, 2009-2018, cenário 2
População
Urbana
Rural
Total

2009
7.408
4.343
11.751

2013
9.365
3.729
13.094

2018
11.839
3.203
15.042

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Taxa de Urbanização. Conforme citado na análise da população, já no censo de 1991 verificou-se
em Imbaú uma população urbana superior à rural. A população do campo somente apresenta
importância numérica no setor censitário onde estão situadas a Charqueada de Baixo e a Vila Rural,
único dos seis setores rurais com população ultrapassando um milhar de pessoas. Na verdade, boa
parte da população dessa região é urbana, morando em uma povoação (Charqueada de Baixo) onde
a infraestrutura urbana está quase completa (iluminação pública, abastecimento de água potável,
pavimentação de vias), além de contar com serviços urbanos como coleta de lixo e equipamento
educacional até o final do ensino fundamental. O Quadro 20 apresenta a taxa de urbanização
imbauense sob enfoque histórico, em percentuais redondos, de 1970 a 2000. O Quadro 21, na
seqüência, apresenta os números resultantes da aplicação das estimativas do cenário 1 e do cenário
2 anteriormente apresentados.
Quadro 20
Taxa de urbanização do município de Imbaú, 1970-2000
Taxa de urbanização

1970
18%

1980
46%

1991
55%

2000
58%

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Quadro 21
Projeção da taxa de urbanização do município de Imbaú, 2009-2018
2009
Taxa de urbanização

63%

Cenário 1
2013
2018
66%
68%

Cenário 2
2013
2018
71%
79%

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

A cidade na Rede Urbana da Micro e da Mesorregião. Atualmente, na rede urbana da microrregião
de Telêmaco Borba, Imbaú e Ventania, como centros urbanos com menos de dez anos de autonomia
política, ocupam as últimas colocações, abaixo dos 10 mil habitantes. O cenário mais provável para
os próximos dez anos, representado pela manutenção das taxas verificadas entre 2000
(recenseamento) e 2007 (contagem populacional) indica o crescimento de Telêmaco Borba para
transformar-se numa cidade com cerca de 75 mil moradores. A princípio, nenhum dos núcleos
urbanos da região terá menos de 10 mil habitantes, população que será atingida por Ventania, Imbaú
e Ortigueira, ficando Tibagi e Reserva na faixa de 13 mil habitantes. É de se mencionar que na
ocorrência do cenário 2 acima consignado, a cidade de Imbaú tenderá a se transformar no quarto
maior centro urbano da microrregião, com população numericamente muito semelhante à Tibagi e
Reserva. Ressalta, de qualquer modo, a possibilidade de consolidação de novos centros de
características urbanas, tanto no eixo da BR-376 (São Bento do Amparo e Caetano Mendes) quanto
no norte da microrregião (Barro Preto, no município de Ventania). Outros núcleos urbanos poderão
também se firmar a partir das hidrelétricas programadas para o Rio Tibagi.
Densidades. A densidade demográfica municipal, em 2007, atingiu um valor médio de 33,9
habitantes por quilômetro quadrado, mas esse indicador somente atinge algum significado, em termos
intramunicípio, quando aplicado aos setores demográficos rurais. Para visualização dos setores
censitários mais e menos densos, classifica os setores rurais em quatro categorias (até ¼ da média,
de ¼ a ½ da média, de ½ e a própria média e acima da média), além de indicar que o conjunto dos
setores urbanos tinha, em 2000, densidades na faixa de 27 habitantes por hectare. Entre os setores
rurais, é notável a pouca densidade das regiões ao longo da PR-160, no caminho para Telêmaco
Borba. Somente atingem, entre os setores rurais, densidades próximas da média as regiões do
Faxinal de São Pedro e da Charqueada de Baixo, esta última já citada como nucléolo urbano.
Pessoas por Domicílio. A média municipal de pessoas por domicílio (valor de interesse, entre outras
finalidades, para o dimensionamento das necessidades de habitação social) foi, segundo o censo de
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2000 , de 3,59. No território municipal, essa variável assume valores reduzidos como 3,31 na região
da Areia Preta (setor 8) e elevados como 4,24 no setor 6 (Imbauzinho-Herval-Leonardos). Na zona
54
urbana, a média foi de 3,54. Em 2007 , a média caiu para 3,38, com 3,35 na zona urbana. Na zona
55
rural, a média caiu para 3,41 aproximando-se da média urbana .
Composição por Idade e Gênero. O desenho da pirâmide etária referente à população municipal de
Imbaú sofreu forte modificação em seu formato entre 2000 e 2007, permitindo avaliar o impacto do
fenômeno de transição demográfica no próprio período em que ele acontece. Isso significa uma
possível redução na demanda por educação fundamental, por cuidados materno-infantis (já que tem
havido menor número de nascimentos) e, portanto, o direcionamento das políticas públicas em busca
da qualidade, já que as metas quantitativas passarão a ser menores do que até então.
Figura 07
Pirâmide etária da população do município de Imbaú, 2000
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Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Figura 08
Pirâmide etária da população do município de Imbaú, 2007
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Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.
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IBGE, Censo Demográfico de 2000: Agregado por Setores Censitários do Resultado do Universo (cd-rom, 2003).
IBGE, Contagem Populacional de 2007: Agregado por Setores Censitários do Resultado do Universo (cd-rom, 2008).
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Não há possibilidade de comparação entre os setores pois a divisão setorial de 2007 é completamente diversa daquela
adotada em 2000.
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Razão de Dependência. A razão de dependência é expressa pelo número de pessoas da população
em idade de aposentar-se (acima de 65 anos) ou jovem demais para entrar no mercado do trabalho
(menos de 15 anos), dividida pelo número de pessoas que compõem a PIA (população em idade
ativa). Esse número tende, em Imbaú como em todo o país, a modificar-se, havendo redução do
percentual jovem (o que ainda não transparece no Quadro 22, que trata da variação entre 2000 e
2007) e aumento da população da terceira idade (o que já é perceptível no Quadro 20).
Quadro 22
Provável evolução da população de Imbaú por faixa de idade,
e razão de dependência, 2000-2007
Faixa
Pop. jovem (00-14 anos)
Pop. idosa ( > 65 anos)
Pop. dependente
PIA = pop. idade produtiva
Razão dependência

2000
3.070
609
3.679
5.795
0,63

2007
3.443
737
4.180
7.011
0,60

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Eleitorado. Imbaú pertence à 111ª Zona Eleitoral, com sede em Telêmaco Borba, que disponibiliza,
no município, um total de 21 seções eleitorais, nas quais estão inscritos para votar 7.613 eleitores,
conforme o Quadro 23. É de se notar que 85% dos eleitores comparecem a seções situadas na zona
urbana, embora a taxa de urbanização do município seja, atualmente, de 63%.
Quadro 23
Locais de votação no município de Imbaú, 2006
Localidade
Imbaú
Charqueada de Baixo
Charqueada dos Betim

Local de votação
Escola Afonso Pena
Escola Júlia Wanderley
Escola Barão do Rio Branco
Colégio Tancredo Neves
Escola João R. dos Santos
Antiga Escola Padre Anchieta

Seções
3
6
6
2
3
1
21

Eleitores
1.124
2.338
1.733
783
1.006
169
7.613

Fonte: TRE-PR, Elo – Cadastro Nacional de Eleitores.
Disponível no site www.tre-pr.gov.br. Consulta em junho de 2007.

3.3.3

INDICADORES SOCIAIS
Pranchas 14, 15, 16, 17, 18 e 19

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O IDH-M é considerado, quase que por
unanimidade, o mais representativo dos indicadores de qualidade de vida da população de um
56
município . Até o advento do cálculo do IDH, era comum utilizar a renda per capita como um
indicador de desenvolvimento humano. Contra essa brutal simplificação, insurgiram-se alguns dos
mais renomados economistas do planeta, congregados no Plano das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). O IDH resulta da média aritmética dos índices parciais referentes à saúde
(através do IDH-L, que mede as possibilidades de atingir uma vida longeva), à educação (combinação
da taxa de alfabetização dos adultos com a taxa bruta de freqüência escolar, a primeira com peso ⅔ e
a segunda com peso ⅓) e renda (com uma sofisticada consideração sobre a maior importância de um
acréscimo de renda para a população mais pobre do que para a que já dispõe de meios suficientes,
que implica em considerar não o índice puro, mas o seu logaritmo). Como o índice varia entre 0 e 1,
convencionou-se considerar IDHs abaixo de 0,500 como indicadores de baixo desenvolvimento
humano e acima de 0,800 como indicadores de alto desenvolvimento humano.
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No Brasil, o IDH é calculado pela Fundação João Pinheiro, estendido ao nível de cada município brasileiro (daí o sufixo –M),
utilizando-se a média nacional (0,764) e/ou a média estadual (no Paraná, sexto maior IDH do país, 0.787) como balizadores.
Como é natural, constitui meta de todos os cidadãos e, em especial, dos administradores públicos, levar seus municípios acima
dos 0,800, considerados como porta de entrada para o alto desenvolvimento humano, em todos os seus três componentes.
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O Paraná é, dentre os três estados da Região Sul, o mais problemático no quesito desenvolvimento
humano, tendo apenas onze municípios com indicadores médios superiores a 0,800 e apresentando
bolsões de baixo desempenho, entre os quais se destacam os oito territórios identificados como
merecedores de atenção especial do aparato planejador estadual para ações de inserção social e
desenvolvimento sustentado. Entre esses territórios, um dos menos desenvolvidos é justamente o
denominado “Caminhos do Tibagi”, que contém municípios com os piores indicadores do Paraná,
entre os eles Imbaú, que no ano de 2000 ficou em 395º lugar em um ranking de 399 municípios,
acima apenas de Ortigueira, Doutor Ulysses, Mato Rico e Reserva, sendo que o primeiro e o último
municípios dessa lista são vizinhos de Imbaú. No cômputo do IDH municipal, Imbaú acabou com o
indicador final de apenas 0,646, abaixo tanto da média nacional quanto da média estadual. O IDH de
57
1991 havia resultado 0,571, de maneira que no decênio houve uma evolução de 13%, muito
próxima do 12% de incremento estadual no mesmo período. A posição de Imbaú no ranking estadual,
que era a 384ª, piorou 11 posições. A Figura 09 mostra o gráfico de evolução do IDH-M de Imbaú,
comparado ao IDH do Estado.
Figura 09
Evolução do IDH-M de Imbaú, comparado ao IDH do Paraná, 1991-2000
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Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.

IDH-longevidade. Uma das dimensões do IDH, aquela relativa à saúde da população, apresentou, no
período 1991-2000, crescimento de 13%, o mesmo ritmo do IDH municipal. O IDH-L de Imbaú em
1991 era de apenas 0,559, um dos mais baixos do Estado, passando para 0,630 em 2000, ainda
assim muito baixo. No mesmo período, o índice estadual variou positivamente 10%, tendo, porém, um
ponto de partida mais elevado que o municipal.
Figura 10
Evolução do IDH-L de Imbaú, comparado ao IDH-L do Paraná, 1991-2000
0,900
0,800

0,747
0,678

0,700
0,600

0,630

0,559

0,500
0,400
0,300

Paraná

Imbaú

Paraná

Imbaú

0,200
0,100
1991

2000

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.

Nos anos posteriores a 2000, apesar dos parcos recursos de que dispõe o município, tem havido uma
melhoria visível no setor de saúde do município. Mesmo sendo Imbaú uma cidade sem hospital e
dispondo tão somente de um posto de saúde que não dispõe de serviços para emergências, ainda
57

Note-se que Imbaú somente se transformou em município em 1997, de modo que o IDH-M de 1991 representa, na verdade,
um índice “distrital” obtido a partir de dados parciais retirados do município de Telêmaco Borba.
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assim os índices de mortalidade infantil vêm apresentando um sustentado movimento de queda,
58
como demonstra o Quadro 24, que tem como período de apuração o a média trienal e não o ano . É
animador constatar que esses números estão em queda desde o período encerrado em 2003,
aproximando-se da média estadual.
Quadro 24
Evolução recente do coeficiente de mortalidade infantil em Imbaú, 2000-2004
Período
CMI

2000-2

2001-3

2002-4

21,1%

15,3%

13,5%

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008

IDH-Educação. Quando se examina o IDH-E, índice que resulta da combinação do percentual de
alfabetizados (com peso ⅔) e da taxa de freqüência bruta à escola, para a população de 7 a 22 anos
(com peso ⅓), percebe-se que o degrau que separa Imbaú da média estadual é maior do que no
caso da saúde. Isso se deve, em especial, a uma herança de analfabetismo adulto que o município
recebeu já em sua fundação. Quando ainda distrito, em 1991, Imbaú apresentou uma taxa de
alfabetização de apenas 65,7% (a média paranaense já era, naquele ano, de 85,1%) e em 2000, o
jovem município ainda se apresentava com 23,3% de analfabetos (o estado já havia ficado abaixo
dos 10%).
Figura 11
Evolução do IDH-E de Imbaú, comparado ao IDH-E do Paraná, 1991-2000
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Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.

A Figura 11 mostra que houve uma leve redução no degrau que separa o IDH-E municipal do IDH-E
estadual, pois enquanto o primeiro cresceu 15% entre 1991 e 2000, o segundo teve crescimento de
13%. Ainda assim, por conta de serem muito díspares os pontos de partida, o IDH-E estadual teve um
crescimento de 0,101 enquanto o índice municipal cresceu somente 0,094.
O mapa da Prancha 16 mostra que, no município, há menor percentual de analfabetos no quadrante
Jacutinga/Areia Preta, com índices notadamente piores no oeste e no sul, em direção ao município de
Reserva. Na cidade, conforme mostra o mapa da Prancha 19, é nos setores urbanos ao sul da PR160 (Bela Vista e Conjunto Pioneiros) que se encontram os melhores índices educacionais, enquanto
que ao norte da mesma rodovia (Nicolau, Centro, Mendes e Nogueira) se está abaixo da média.
A evolução futura do IDH-E é comprometida pela herança passada, que pesa sobre Imbaú através de
índices como os 52% de analfabetos com mais de 50 anos encontrados no recenseamento de 2000 e
que, por estimativa, ainda serão 35% mesmo em 2018. Como contrapartida, o município vem
proporcionando cobertura adequada às necessidades de ensino fundamental. O índice
correspondente ao ensino médio ainda necessita de algum incremento, porém está acima da média
da maioria dos municípios paranaenses. Isso transparece na análise do Quadro 25, no qual a parte
inicial do ensino fundamental já está considerada com cinco séries. Coberturas acima de 100%
incorporam o fenômeno da repetência, que redunda em uma pequena defasagem idade-série.
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Essa consideração busca evitar os súbitos saltos – para cima e para baixo – dos coeficientes apurados anualmente, que
tendem a ocorrer em municípios com população abaixo de mil nascidos vivos por ano. Tem sido adotada, entre outras
organizações, pelo IPARDES.
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Quadro 25
Cobertura das matrículas no ensino fundamental e médio de Imbaú – 2008
Séries iniciais da EF
Séries finais da EF
Ensino médio

População Matrículas
%
1.199
1.281
107%
941
1.007
107%
591
430
73%

Fonte: SEED, Portal Educacional do Estado do Paraná.
Disponível no site www.seed.pr.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.

Projeções realizadas pela consultoria, supondo a manutenção da alfabetização infantil integral (99%)
ao longo do período abarcado pelo PDM, indicam a redução do analfabetismo, dos 23,3%
encontrados em 2000, para 14,4% em 2012 e 11,7% em 2018. A obtenção de tais índices significará
que, na segunda década do século XXI, Imbaú poderá finalmente alcançar um alto índice de
desenvolvimento da educação, com possibilidades de chegar a 0,835 em 2013 e de 0,853 em 2018.
IDH-Renda. Dos três componentes do IDH, em Imbaú o fator relativo à renda é o mais baixo, ficando
entre 80 e 82% da média estadual. Em 1991, quando ainda distrito, Imbaú teve um IDH-R de 0,545 e,
dez anos depois, o índice evoluiu para 0, 604 (crescimento de 11%). A Figura 12 ilustra a evolução do
IDH-R do município, comparando-o com o mesmo índice tomado para o estado como um todo.
Figura 12
Evolução do IDH-R de Imbaú, comparado ao IDH-R do Paraná, 1991-2000
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Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em novembro de 2008.

A renda média individual, em 2000, era de R$ 145,41, equivalente a 0,96 salários-mínimos, enquanto
a média estadual chegou, naquele ano, a 2,13 salários-mínimos. Conforme se pode perceber do
mapa municipal dos indicadores de renda (Prancha 15) é na região do Faxinal de São Pedro que são
encontradas as rendas individuais mais baixas (0,53 SM per capita), contrapostas às quais estão as
rendas auferidas no quadrante nordeste e no quadro urbano. A renda média urbana em 2000 resultou
em 1,06 salários-mínimos, apenas 10% acima da média municipal.
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Desigualdade de Renda. O índice de Gini referente à renda resultou 0,580 em Imbaú, no ano de
2000, implicando dizer que prevalece, no município, uma sensível desigualdade de oportunidades,
embora menor que a média estadual (no mesmo ano o coeficiente de Gini para o Paraná foi de
0,607). O índice vem crescendo em Imbaú, pois em 1991 havia resultado 0,560.
Pobreza. A taxa de pessoas pobres (isto é, das pessoas com renda abaixo de ½ salário mínimo por
pessoa), em Imbaú, é de 43,9%, percentual deveras elevado (a média estadual, no mesmo ano, foi
de 20,9%, menos da metade da proporção municipal). A taxa de pessoas muito pobres (renda inferior
à quarta parte do salário-mínimo, insuficiente até mesmo para a alimentação), ficou, no mesmo ano,
em 23,7%. A pobreza é uma das características dos municípios do centro paranaense, à qual não
escapa Imbaú. O Quadro 26 mostra as taxas de pobreza e de extrema pobreza na microrregião,
muito elevadas em todos os municípios exceto a capital regional.
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O índice de Gini mede a desigualdade da distribuição da renda, baseando-se na comparação entre a curva de Lorentz da
distribuição de renda com a reta de perfeita igualdade. Varia entre 0 e 1, sendo o último valor a desigualdade total, em que um
único indivíduo detém a totalidade da renda; países de longa tradição distributivista, tais como as sociais democracias
européias, chegam a ostentar índices de Gini de 0,400, enquanto o Brasil chegou a atingir 0,636 em 1989 (0,595 em 2000).
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Quadro 26
Percentual de pobres e muito pobres na população dos municípios da
Microrregião de Telêmaco Borba, 2000
Município

Pobres

Telêmaco Borba
Imbaú
Ortigueira
Reserva
Tibagi
Ventania

24,0 %
49,5 %
61,0 %
56,1 %
42,6 %
43,0 %

Muito
pobres
8,0 %
23,7 %
31,1 %
26,8 %
21,1 %
15,1 %

Fonte: IPEA, Ipeadata. Disponível no site www.ipea.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.

Apesar do índice elevado de pessoas muito pobres, há 62 municípios no Paraná em situação mais
crítica do que a de Imbaú. É também o caso de citar que o município apresentou, em 2000, índices
sensivelmente melhores do que em 1991, quando o percentual de pobres foi de 63,1% e o de muito
pobres, de 34,9%.
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Índice de Desenvolvimento Infantil. Em 2004, o Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) de Imbaú
resultou em 0,571, resultado superior aos 0,469 da edição anterior, publicada em 1999. No período, o
município ultrapassou a barreira de baixo IDI (0,500) e subiu da 350ª para a 345ª posição no ranking
estadual.
3.3.4

ECONOMIA MUNICIPAL
61

Produto Interno Bruto. O PIB (a preços básicos) de Imbaú, em 2006 (último ano cujos dados já
estão conferidos e publicados) a 48 milhões de reais, indicando uma participação per capita de 5,1 mil
reais, uma das mais baixas do estado. O Quadro 27 indica a evolução do Produto no último
qüinqüênio cujos dados estão disponíveis, em moeda corrente e o Quadro 28 demonstra o mesmo,
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porém utilizando como unidade o salário-mínimo anual de cada período .
Quadro 27
Evolução do PIB de Imbaú, em mil reais, 2002-2006
Setor primário
Setor secundário
Setor terciário
PIB total
PIB per capita

2002
5.147
4.041
15.835
25.023
2.803

2003
13.771
5.359
19.895
39.025
4.273

2004
8.656
5.657
21.307
35.620
3.924

2005
8.118
7.089
23.125
38.332
4.228

2006
15.329
5.617
27.064
48.010
5.176

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.

Quadro 28
Evolução do PIB de Imbaú, em salários-mínimos, 2002-2006
Setor primário
Setor secundário
Setor terciário
PIB total
PIB per capita

2002

2003

2004

2005

2006

2.145
1.684
6.598
10.426
1,17

4.782
1.861
6.908
13.550
1,48

2.774
1.813
6.829
11.417
1,26

2.255
1.969
6.424
10.648
1,17

3.650
1.337
6.444
11.431
1,23

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
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O IDI sintetiza a situação de cada município no que se refere aos seguintes indicadores do grau de desenvolvimento infantil:
percentual de crianças com mães e pais com escolaridade precária; coberturas de vacinação (sarampo e DTP); percentual de
gestantes com cobertura pré-natal adequada; percentual de crianças matriculadas em creches.
61
. O Produto Interno Bruto é definido como o total de riqueza (bens e serviços) gerada por um período de tempo (geralmente
de um ano) em um espaço geográfico (país, região, estado ou município). Fonte: IPARDES, Base de Dados de Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em maio de 2007.
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A escolha do salário-mínimo como “deflator” para o PIB deve-se à necessidade de produzir dados compatíveis com a renda
pessoal dos moradores.
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A análise do Quadro 28 mostra que o PIB total flutua no entorno dos 11 mil salários-mínimos, com
certa variação no PIB primário e quase que constância do valor, em salários mínimos, da parcela
correspondente à economia urbana (secundário e terciário). Nota-se um pico do produto em 2003,
que se refletiu em um PIB per capita, naquele ano, próximo de 1,5 salário mínimo (Figura 13).
Figura 13
Evolução do PIB per capita de Imbaú, em salários-mínimos, 2002-2006
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Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Gráfico elaborado pela Consultoria, 2008.

Outra particularidade que ressalta do Quadro 28 é o forte peso do setor terciário da economia. Em
parte isso pode ser explicado pela condição, de Imbaú, de entroncamento rodoviário, o que favorece
estabelecimentos prestadores de serviços no setor de apoio ao transporte, mas o município também
é sede de importantes transportadoras e de empresas de plantio florestal, ambos prestadores de
serviços à indústria madeireira/papeleira. A Figura 14 mostra o claro predomínio do setor terciário na
formação do PIB, fenômeno raro entre pequenos municípios interioranos.
Figura 14
Participação dos setores econômicos na formação do PIB municipal de Imbaú, média 2002-2006
Primário
27%

Terciário
58%

Secundário
15%

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Gráfico elaborado pela Consultoria, 2008.

Valor Adicionado Fiscal. O mesmo comportamento verificado quando ao PIB repete-se quando se
trata do valor adicionado fiscal (VAF), que é apresentado, nos Quadros 29 e 30 para o qüinqüênio
2003-2007 (últimos dados publicados). Ao contrário, porém, do acontecido com o PIB, há um relativo
equilíbrio entre os valores adicionados gerados nos três setores econômicos, já que tradicionalmente
o setor de serviços pouco acrescenta em termos de agregação de valor, conquanto tenha
Quadro 29
Evolução do VAF de Imbaú, em mil reais, 2003-2007
Setor primário
Setor secundário
Setor terciário
VAF total
VAF per capita

2003
4.150
3.501
5.365
13.068
2.803

2004
7.099
4.307
11.542
22.950
4.273

2005
9.198
6.758
12.233
28.216
3.924

2006
9.349
7.996
7.491
24.862
4.228

2007
11.337
8.985
8.583
28.905
5.176

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.

89

Quadro 30
Evolução do VAF de Imbaú, em salários-mínimos, 2003-2007
2003
1.441
1.216
1.863
4.538
0,97

Setor primário
Setor secundário
Setor terciário
VAF total
VAF per capita

2004
2.275
1.380
3.699
7.356
1,37

2005
2.555
1.877
3.398
7.838
1,09

2006
2.226
1.904
1.784
5.920
1,01

2007
2.486
1.970
1.882
6.339
1,14

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.

Figura 15
Evolução do VAF per capita de Imbaú, em salários-mínimos, 2003-2007
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Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado, Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Gráfico elaborado pela Consultoria, 2008.

O gráfico da Figura 16 mostra que o predomínio do terciário na contribuição ao valor adicionado é
bastante menos acentuada do que na formação do PIB, embora esse setor continue a ser
hegemônico na economia de Imbaú.
Figura 16
Participação dos setores econômicos na formação do VAF municipal de Imbaú, média 2002-2006
Primário
34%

Terciário
40%

Secundário
26%
Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Gráfico elaborado pela Consultoria, 2008.

Setor primário. O setor primário da economia, gerador de 27% do PIB e 34% do valor agregado do
63
município de Imbaú, é totalmente dominado pela silvicultura. Segundo o IPARDES , já em 1996 o
município apresentava 12.057 hectares de área florestada (46% da área aproveitada pelos
estabelecimentos rurais), cabendo a maioria dos demais 54% às pastagens (9.125 hectares) e à
agricultura (5.037 hectares). Os dez principais produtos (ver Quadro 31) proporcionaram, na média do
período 2002-2006 (últimos dados disponíveis), um valor bruto de produção (VBP) equivalente a 4,5
mil salários mínimos. É de se notar que os cinco primeiros produtos da lista respondem por 90% de
todo o valor da produção; a madeira, primeiro colocado, por 49% do valor (com o 1% proporcionado
pela produção de lenha, o segmento florestal responde rigorosamente pela metade de valor de
produção do setor primário.
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IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
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Quadro 31
Renda, em salários mínimos, proporcionada pela produção primária municipal, 2002-2006
Produto
Madeira
Soja
Milho
Tomate
Leite
Feijão
Trigo
Frutas
Lenha

Renda (SM)
2.207,20
717,72
645,60
350,70
129,56
100,99
64,89
58,25
53,74

%
49%
16%
14%
8%
3%
2%
1%
1%
1%

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Elaborado pela Consultoria, 2008

Além da madeira, comparecem no Quadro 31 a soja, o milho e o trigo como culturas exigentes em
técnica, com lavouras mecanizadas e rendimentos relativamente elevados, cuja produção se
concentra ao longo da saída sul da PR-160. O cultivo do tomate, cujas lavouras extrapolaram do
vizinho município de Reserva (o maior produtor paranaense) vem proporcionando ocupação para
uma mão de obra volante que reside na cidade (o mesmo acontecendo com as atividades florestais).
As oportunidades proporcionadas por um mercado consumidor de 66 mil pessoas morando em
Telêmaco Borba, município que não tem nem 10% de sua área disponível para a agropecuária
alimentar, estão sendo aproveitadas muito pouco pelo setor rural de Imbaú, como prova a tímida
64
participação das produções de leite, feijão e frutas .
A pecuária não chega a ameaçar a importância da produção florestal no município, embora apresente
65
uma bovinocultura relativamente robusta. Os demais rebanhos são muito reduzidos.
Quadro 32
Efetivo dos rebanhos de Imbaú, média 2002-2006
Rebanho
Bovinos
Galináceos
Ovinos/caprinos
Suínos

Efetivo
8.024
10.242
840
2.164

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Elaborado pela Consultoria, 2008

Setor secundário. A indústria de Imbaú, como já é perceptível por sua modesta participação no PIB
e no VAF gerados, é incipiente. Predomina a transformação industrial da madeira, proporcionando
emprego formal a 59 pessoas, seguido da produção de minerais não metálicos (pequenas indústrias
66
cerâmicas, em sua maioria), onde o emprego formal é de apenas 17 pessoas . No todo, há 128
vagas formais na indústria imbauense, embora no recenseamento de 2000, 778 pessoas declararam
67
ter ocupação de natureza industrial, o que dá uma idéia aproximada do tamanho da informalidade.
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O consumo de leite em Telêmaco Borba, estimado pela média brasileira de 30 litros por habitante por ano é da ordem de 5,4
mil litros; o município não produz nem 0,3 mil litros. Imbaú, por seu turno, produz 1,9 mil litros/dia e consome metade dessa
produção em seu próprio território.
65
Cabe a mesma observação a respeito do abastecimento alimentar de Telêmaco Borba: o mercado urbano dessa cidade
absorveria, pelo consumo médio nacional, pelo menos 2 mil toneladas de carne de aves, dando oportunidade a um rebanho de
165 mil galináceos.
66
É novamente o caso de citar a presença, a apenas 20 km, de um grande mercado consumidor de produtos destinados à
construção civil. Esse nicho não tem sido explorado senão de modo muito incipiente pela indústria cerâmica imbauense, ao
contrário de Ortigueira, município vizinho com jazidas de argila de mesma natureza, onde está em formação um arranjo
produtivo local do segmento de cerâmica vermelha.
67
Até para explicar o elevado contingente que declarou ser empregado em construção civil (432 pessoas, em 2000), é
necessário citar que um grande número de operários imbauenses viaja diariamente a Telêmaco Borba a trabalho.
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Quadro 33
Empresas e empregos por segmento industrial, 2007
Segmento
Indústria da madeira
Produtos minerais não metálicos
Construção civil
Outros segmentos
Total

Firmas
8
6
2
3
17

Vagas
59
17
9
43
128

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Elaborado pela Consultoria, 2008

Setor terciário. Fenômeno sui generis em pequenos municípios interioranos, em Imbaú ocorre de ter
o terciário o mais importante dos setores da economia. Predomina no emprego formal, como em todo
pequeno município, o emprego público (professorado, agentes da saúde, etc), mas em Imbaú se
destaca, como segundo maior empregador, o segmento de alojamento, alimentação, reparo e
manutenção, típico dos entroncamentos de transporte. O comércio varejista também não é tímido,
como pode atestar uma visita à Avenida Ivo Jangada, no centro comercial de Imbaú.
Quadro 34
Empresas e empregos por segmento do setor terciário, 2007
Segmento
Firmas
Administração pública direta e indireta
2
Aloj., alimentação, reparo e manutenção
15
Comércio varejista
73
Outros segmentos
20
Total
119

Vagas
271
185
171
90
717

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Elaborado pela Consultoria, 2008

Os dados de ocupação do recenseamento de 2000, embora defasados no tempo, confirmam e
reforçam a hegemonia do setor terciário, desdobrando as atividades de uma maneira diferente da
classificação da RAIS, que serviu de base para a montagem Quadro 35.
Quadro 35
Ocupações por segmento do setor terciário, 2000
Segmento
Comércio, reparo de veículos e objetos pessoais
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem, comunicação
Atividades financeiras, imobiliárias e alugueres
Administração pública
Educação, saúde, serviços sociais
Serviços domésticos
Total

Vagas
368
172
104
3
116
84
180
1.027

Fonte: IPARDES, Caderno Estatístico Municipal de Imbaú. Curitiba: Ipardes, 2007
Elaborado pela Consultoria, 2008

Produtividade aparente dos setores econômicos. Análise que reforça o quadro de predominância
68
do terciário imbauiense provém da consideração de produtividade aparente . Esse coeficiente
numérico ajuda a detectar setores dominantes e setores dominados na economia municipal. O
Quadro 35, embora utilize as proporções de ocupação provenientes do recenseamento de 2000,
portanto com alguma defasagem temporal (de pouca importância, já que são utilizadas proporções
percentuais, que mudam lentamente), demonstra um domínio forte do setor terciário na economia,
com coeficiente de produtividade aparente superior a 1,50.
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O conceito de produtividade aparente de cada setor da economia foi introduzido pelo IPEA no final da década de 1990 para
estimar os desequilíbrios de produtividade entre os diversos setores: trata-se do quociente entre o percentual da renda gerada
em cada setor e o percentual de ocupações (ou empregos) em cada setor. Numa economia “equilibrada”, todos os coeficientes
de produtividade aparente tenderiam à unidade (LAROCCA JR., Joel, Desenvolvimento Industrial em Ponta Grossa: Avaliação
e Perspectivas. Florianópolis: UFSC, 2002).
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Quadro 36
Produtividade aparente dos setores econômicos de Imbaú, 2007
Setor
econômico
Primário
Secundário
Terciário

Partic.
ocupação
42%
24%
34%

Partic.
no PIB
27%
15%
58%

P.A.
0,64
0,63
1,71

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008

Emprego e Desemprego. Devido ao alto grau de informalidade nas relações de emprego do país,
tratar-se-á da ocupação, mais do que do emprego formal. Em 2000, ano do censo, havia em Imbaú
apenas 435 empregos de carteira assinada, ao passo que as pessoas que se declararam ocupadas
foram 3.318. Ou seja: apenas 13% dos empregos estavam formalizados. O montante dos empregos
formais cresceu, tanto que em 2007 foram assinalados 896 vagas, mais do dobro do número de sete
anos antes, porém ainda assim a proporção de formalização continua muito baixa.
Os dados de 2000 indicam que 88% da população economicamente ativa estava efetivamente
ocupada na ocasião do censo, com taxa de desocupação rural (17%) maior do que a urbana (7%).
Quanto ao efetivo do população economicamente ativa em relação à população em idade ativa, a
proporção entre PEA e PIA é maior na zona rural (73%) do que na urbana (65%), em ambos os casos
bastante baixa quando comparada com outros municípios.
Quadro 37
PIA, PEA e taxa de ocupação em Imbaú, 2000
População em idade ativa
Pop.economicamente ativa
PEA / PIA
Ocupação (Censo de 2000)
Taxa de ocupação (em 2000)

Urbana
3.184
2.064
65%
1.916
93%

Rural
2.317
1.683
73%
1.402
83%

Fonte: IBGE, Censo de 2000, apud IPARDES, Caderno Estatístico Municipal de Imbaú. Curitiba: Ipardes, 2007.
Elaborado pela Consultoria, 2008

Empregabilidade. As exigências de preparação profissional para os trabalhadores necessários à
economia de Imbaú é variada, com alguma preferência para os trabalhos do setor terciário, entre eles
as tarefas de alojamento e alimentação. Também o comércio se apresenta como oportunidade aos
trabalhadores locais, de modo que a melhoria da empregabilidade passa pela aquisição de algum
conhecimento nesses campos. A indústria – madeira, cerâmica – é bem menos exigente.
O aparato de preparo profissional de Telêmaco Borba, a vinte minutos de viagem, é relativamente
amplo, embora fortemente direcionado para a indústria (SENAI, cursos técnicos e universitários de
engenharia da madeira, etc).
Empreendedorismo. Na zona rural, Imbaú vem sofrendo um acentuado processo de concentração
de propriedades e de empreendimentos, freqüentemente gerenciados por profissionais da silvicultura,
o que tem redundado na redução do campo de manobra para empresas rurais locais. Na zona
urbana, prevalece a pulverização de empreendimentos, formando um rico painel de pequenas
empresas comerciais. Em 2007, a RAIS indicou um total de 169 firmas, 119 delas atuantes no setor
terciário (70% do efetivo total). O município conta com uma empresa formalizada para cada 66
habitantes, dentro da média da microrregião.
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3.4
ASPECTOS SÓCIO-ESPACIAIS

3.4.1

COMPARTIMENTAÇÃO MUNICIPAL

O município de Imbaú tem emancipação recente, desdobrado de Telêmaco Borba e Reserva, com um
território relativamente pequeno marcado pela presença da BR-376 e PR-160 que cortam todo o
município fazendo um entroncamento na porção central onde se localiza a área urbana.
Em função dessa realidade, as áreas periféricas próximas a Telêmaco Borba e Reserva apresenta
pouca conexão com o município, inserindo-se do ponto de vista econômico e social no contexto dos
municípios vizinhos. Colabora de forma contundente para isso o porte do pólo papeleiro localizado na
capital regional que estende seus extensos reflorestamentos sobre toda parte leste de Imbaú e a
presença da área urbana de José Lacerda junto à divisa oeste do município, com sua polaridade rural
ocasionada pela distância significativa que se encontra da sede urbana de Reserva.
Além dessas áreas de inserção periférica, Imbaú também possui dois compartimentos especiais
dentro de seu território, dado o contraste dessas comunidades em relação à ocupação rural vizinha. A
área especial do Assentamento Guanabara apresenta a heterogeneidade típica dos assentamentos
de reforma agrária, com uma forma de uso do solo mais ordenada do que o usual e uma atenção
especial dedicada a sua população pelo INCRA, o que lhes possibilita acesso maior a recursos para
promoção social, desenvolvimento econômico e infraestrutura. Por seu lado a Área Especial do
Faxinal de São Pedro, a sudoeste da cidade, apresenta características sociais ímpares dentro da
realidade municipal, com indicadores inferiores às comunidades vizinhas. Mais do que resultante de
uma cultura diferente e de uma forma de uso do solo típica do centro do Paraná, a distinção de um
compartimento específico para o Faxinal indica a necessidade de ações estatais concentradas nesta
região, voltadas para as áreas de saneamento, moradia, desenvolvimento econômico e melhorias nas
áreas de educação, saúde e assistência social.
O restante do município é dividido em área urbana e rural, sendo esta segunda dividida em função da
forma de ocupação em compartimento norte e compartimento sul, não chegando a constituir 46% o
somatório destas três porções principais. A área rural sul é marcada pela presença da área semiurbana da Charqueada de Baixo e de uma ocupação rural relativamente densa que se estende ao
seu redor. Nesta região há grande quantidade de pequenas propriedades e os reflorestamentos ainda
não são predominantes, sendo o solo caracterizado pela sua boa aptidão, apesar dos vales serem
demasiadamente escavados. Na área rural norte as propriedades são um pouco maiores e há maior
presença da pecuária, não havendo centralidade rural significativa, talvez em função do fácil acesso à
cidade e à BR-376.
Quadro 38
Compartimentos municipais de Imbaú
Compartimento

Comunidades pertencentes

Área Urbana de Imbaú

área urbana e de expansão urbana
Charqueada de Baixo, Charqueada de
Cima, Charqueadinha, Serra do Facão,
Vila Rural, Campina do Juca Pedro
Imbauzinho, Jacutinga , Km 222
Triângulo, Areia Preta, Serrinha
Bela Vista
Faxinal

Área Rural Sul
Área Rural Norte
Área de Inserção Regional - Telêmaco
Área de Inserção Regional - Reserva
Área Especial do Faxinal de São Pedro
Área Especial do Assentamento
Guanabara

Assentamento Guanabara
Total

Área
(km2)
2,7
72,6

Porcentagem
do território
0,8%
22,0%

75,9
98,9
71,0
2,0
7,0

23,0%
29,9%
21,5%
0,6%
2,1%

330,15

100,0%

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.
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3.4.2

USO DO SOLO MUNICIPAL
Prancha 20

No município de Imbaú os padrões de uso dos solos acompanham os padrões de relevo, classes de
solos e de distribuição e posse das terras. Foram identificadas dezoito unidades de mapeamento,
correspondendo a agrupamentos de tipos principais de uso das terras, ou unidades de paisagem. O
quadro abaixo apresenta a legenda de identificação das classes de uso dos solos e respectivas áreas
por unidade de mapeamento. A Prancha 20 apresenta a distribuição espacial das unidades. São
discutidas a seguir a principais características destas unidades de mapeamento
Quadro 39
Classes de Uso dos Solos em Imbaú
Unid. de
Paisagem

Uso Predominante
dos Solos

Solos
Predominantes

Unid.
Mapeadas

Área
(ha)

Área
(%)

1

Agricultura Familiar e
Intensiva

LVd3, NVdf, CXbd1, RLd2

3

15.036

45.6

2

Agricultura Intensiva

LVd1, LVd2, LVd3, NVdf, CXbd1,
CXbd2, CXbd4, CXbd5, RLe

5

3.802

11.5

3

Reflorestamentos

LVd1, LVd2, LVd3, NVdf, CXbd3,
CXbd5, RLd1, RLe

8

13.700

41,5

4

Área Urbana

LVd3, NVdf, PVAd, RLd2

2

464

1,4

18

33.002*

100

Total

Obs. Valor arredondado.
Fonte: Elaborado pela Consultoria a partir da interpretação de imagens do satélite SPOT, 2005.

Unidade 1: Agricultura Familiar e Intensiva. Compreende três unidades de mapeamento
abrangendo 15.036 hectares, correspondendo a 45.6% da área total do município; a mais expressiva
destas unidades de mapeamento (14.427 ha) está situada na porção central e as outras duas
unidades localizam-se nas porções oeste e sudoeste. Estas unidades são formadas por um padrão
complexo de uso das terras associadas a paisagens com relevo variando do suave-ondulado ao forte
ondulado. Nas áreas com relevo suave ondulado ao ondulado predominam solos mais desenvolvidos,
com melhor Aptidão Agrícola e utilizado predominantemente por agricultura intensiva em médias
propriedades rurais. Nas áreas com relevo variando do ondulado ao forte ondulado, ocorre
predomínio de áreas com agricultura familiar em pequenas propriedades. Os solos são normalmente
profundos e possuem textura argilosa; os situados em relevo suave ondulado a ondulado
compreendem as classes LVd3, (Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico +
ARGISSOLO VERMELHO-Amarelo Distrófico típico), NVdf (Associação NITOSSOLO VERMELHO
Distroférrico típico + LATOSSOLOS Vermelho Distroférrico típico), enquanto os situados em relevo
ondulado ao forte ondulado compreendem as classes CXbd1 (CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
argissólico, ÁLICO), e RLd2 (Associação NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELO Distrófico câmbico). Nesta unidade foram incluídos pequenos
reflorestamentos e importantes áreas de florestas remanescentes, principalmente na forma de matas
ciliares.
Unidade 2: Agricultura Intensiva. Compreende três unidades de mapeamento abrangendo
superfície com 3.802 hectares, correspondendo a 11.5% da área total distribuídas na metade sul do
município. Corresponde áreas cultivadas intensivamente com cultura anuais em superfícies pouco
dissecadas, essencialmente em relevo suave ondulado com textura argilosa e solos profundos,
abrangendo superfícies contínuas expressivas de agricultura. Ocorrem algumas áreas mais
dissecadas com relevo ondulado junto aos fundos dos vales, com solos menos desenvolvidos.
Compreende solos mapeados em várias classes: LVd1 (LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico),
LVd2 (LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico
câmbico), LVd3 (Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico + ARGISSOLO
VERMELHO-Amarelo Distrófico típico), NVdf (Associação NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico
típico + LATOSSOLOS Vermelho Distroférrico típico), CXbd1 (CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
argissólico, ÁLICO), CXbd2 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico +
NITOSSOLO HÁPLICO Alumínico típico), CXbd4 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
argissólico + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico), CXbd5 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO
Tb Distrófico típico, ÁLICO + ALISSOLO CRÔMICO Húmico típico), e RLe (Associação NEOSSOLO
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LITÓLICO Eutrófico típico A moderado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico substrato +
NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico A moderado). Nas unidades mapeadas nesta classe
foram incluídas áreas com cobertura florestal nativa ao longo da drenagem natural e dos rios que
cortam estas unidades.
Unidade 3: Áreas com Florestas Cultivadas. Compreende oito unidades de mapeamento
distribuídas em todo o território municipal, abrangendo 13.700 hectares e correspondendo a 41.5% da
área total. Compreende uma extensiva área florestal formada por expressivas áreas com
reflorestamentos com Pinus spp e Eucalyptus spp. Este padrão de uso das terras representa uma
importante reserva de áreas com uso menos intensivo das terras que ocupam considerável porção do
município. Compreende solos profundos com elevada Aptidão Agrícola mapeados nas classes LVd1
(LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico), LVd2 (LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, Álico
+ LATOSSOLO VERMELHO Distrófico câmbico), LVd3 (Associação LATOSSOLO VERMELHO
Distrófico típico, Álico + ARGISSOLO VERMELHO-Amarelo Distrófico típico), e NVdf (Associação
NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico + LATOSSOLOS Vermelho Distroférrico típico). Incluem
também áreas com relevo ondulado ao forte ondulado com solos menos desenvolvidos das classes
de mapeamento CXbd3 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico +
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico). CXbd5 (Associação CAMBISSOLO HÁPLICO
Tb Distrófico típico, ÁLICO + ALISSOLO CRÔMICO Húmico típico), RLe (Associação NEOSSOLO
LITÓLICO Eutrófico típico A moderado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico substrato +
NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico A moderado), e RLd2 (Associação NEOSSOLO
LITÓLICO Distrófico típico + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico). Nesta unidade
de mapeamento de uso das terras foram incluídas pequenas áreas com Agricultura Intensiva.
Unidade Área Urbana. Compreende as áreas do quadro urbano de Imbaú e a área de ocupação
urbana de Charqueada de Baixo.
3.4.3

COMPARTIMENTAÇÃO URBANA

Compartimentação Urbana. A presença das rodovias BR-376 e PR-160, de certa forma as
responsáveis pela formação da cidade de Imbaú, definem claramente compartimentos urbanos. Além
do tráfego pesado característico, a conotação dessas vias como limites claros dentro da malha
urbana se faz também em função da dificuldade de transposição e da centralidade comercial e
institucional que elas ainda representam, estruturando a ocupação a partir de seus alinhamentos
principais.
O cruzamento formado pelas duas rodovias permite a distinção de três grandes macrozonas
homogêneas, com identificação de seis compartimentos definidos pela forma de ocupação e limites
naturais e social existentes.
O maior compartimento corresponde à porção a oeste da BR-376, formado pela região de São
Cristóvão, Oliveira, Nossa Senhora de Fátima, Castelo Branco e Crespos, com padrões espaciais e
sociais bastante homogêneos. Apesar de não possuir uma integração viária contundente, com grande
número de percursos confusos, a homogeneidade da ocupação não permite a distinção clara da
divisa de cada “loteamento”.
O segundo compartimento é formado pela região ao sul da PR-160, formado pela região de Bela
Vista e da Cidade Alta, com uma importante centralidade comercial e institucional. Nesta porção
concentram-se também boa parte dos lotes ainda vazios e as glebas passíveis de ocupação,
tendendo a aumentar a importância desse compartimento com o crescimento populacional que deve
se verificar na próxima década.
A leste do compartimento Bela Vista localiza-se o compartimento Pioneiro, com tendência de certa
unificação com o primeiro no momento em que for dada ocupação urbana às propriedades semirurais que hoje separam os dois conjuntos. Apesar dessa possibilidade, a ocupação do Conjunto
pioneiro apresenta personalidade clara, exclusivamente formada por ações de habitação de interesse
social, o que possibilita grande homogeneidade social e espacial.
Na porção situada a norte da PR-160 e leste da BR-376 encontram-se os três últimos
compartimentos, com grande dificuldade de integração em função da barreira natural formada pelas
nascentes do Arroio do Caçador. Na porção leste localiza-se uma ocupação perpendicular à rodovia
estadual, descendo-se áreas de encostas com declividades medianas, infraestrutura precária e
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grande homogeneidade social. Esta mesma realidade social e espacial é verificada na porção é leste
da BR-376, na ocupação conhecida como Nicolau, apesar dessa última receber maior atenção
governamental, tanto no que se refere à assistência social quanto na implantação de infraestrutura e
equipamentos públicos. Entre estes dois compartimentos localiza-se o compartimento central da
cidade, estrangulado junto ao cruzamento das rodovias e as encostas do Arroio do Caçador, com uso
praticamente todo voltado às atividades comerciais. Esta área centrada na Avenida Ivo Jangada vem
apresentando uma densidade construída bastante grande, apesar de dividir a centralidade simbólica
com as porções marginais às rodovias da Bela Vista e do São Cristóvão.
A área de ocupação urbana da Charqueada de Baixo se desenvolve toda ao longo da Avenida Brasil,
não criando compartimentações internas. Apesar disso, a disposição da ocupação rural ao redor da
“área urbana” cria uma série de comunidades com denominação própria, como a Vila Rural e diversos
outros agrupamentos que geralmente levam o nome da família mais antiga (Buenos, Antunes, etc).
3.4.4

DENSIDADE DE OCUPAÇÃO URBANA

Densidades Urbanas. Imbaú possui uma das maiores densidades urbanas da região Centro-sul do
Paraná, em função de sua forma de ocupação espontânea que redundou num número relativamente
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reduzido de lotes baldios inseridos na malha urbana e num sistema viário formado por caixas
estreitas, com menor peso sobre a ocupação do solo urbano.
Se considerada a densidade efetiva da cidade obtida a partir de uma mancha urbana contínua de
cerca de 230 hectares, Imbaú possui em 2008 31,15 habitantes por hectare, pelo menos 50%
superior a média de cidades de mesmo porte da região. Como a cidade possui uma série de
indústrias e áreas de serviço pesado na periferia da mancha urbana e uma grande gleba ociosa entre
o Bela Vista e Conjunto Pioneiro que não se encontra encravada na malha viária, pode-se calcular a
densidade da “cidade propriamente dita”, a partir de uma “área urbana” de 166 há, resultando numa
densidade líquida de pouco mais de 43 habitantes por hectare. Esta segunda simulação parece mais
condizente com a leitura técnica da realidade urbana de Imbaú, revelando uma cidade compacta e
relativamente eficiente.
Demanda por Solo Urbano. A partir da projeção populacional da cidade de Imbaú para os próximos
anos e da análise da forma de ocupação do solo urbano atual, pode-se calcular a demanda de solo
urbano para o período de vigência do Plano Diretor. Nos próximos dez anos estima-se que serão
necessários mais pelo menos 750 novos domicílios para abrigar a população urbana, sendo o
número de lotes baldios hoje existentes próximos a metade desse valor, revelando a necessidade
explícita de novos parcelamentos urbanos.
Como no caso de Imbaú os novos parcelamentos resultam em maior percentual de vazios urbanos,
em função do alto custo da terra e do baixo poder aquisitivo da população, parece claro que a
estimativa de demanda por terra urbana deve considerar a manutenção da densidade efetiva atual de
30 hab/ha ou até densidades menores. Considerado que a ocupação dos vazios existentes
compensará de certa forma a maior quantidade de áreas ociosas geradas pelos novos loteamentos,
haverá uma demanda de pouco menos de 35 hectares nos próximos 5 anos, pelo menos 10 hectares
a mais do que a soma das glebas inseridas dentro da mancha urbana em 2008.
Este cenário de grande demanda por terra urbana em um sítio natural limitado como da cidade de
Imbaú pode ser reduzido se o poder público chamar para si o controle do crescimento e do acesso à
terra nos próximos anos. Com isso, poderia haver uma manutenção dos índices de lotes ociosos em
valores baixos e mesmo a ocupação de parte dos lotes hoje baldios com uso dos instrumentos do
Estatuto da Cidade. Neste cenário, com o parcelamento de glebas ociosas entre os loteamentos
existentes, mantendo lotes individuais relativamente grandes (cerca de 400 m2), haveria a demanda
de apenas 23 hectares no próximo qüinqüênio, evitando a expansão da mancha urbana de Imbaú
neste período.
Como se verifica no Quadro 40, dentro de dez anos de vigência do Plano Diretor haverá necessidade
de se planejar o crescimento da área urbana de Imbaú, independente do cenário proposto.
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Esta característica vem se perdendo a medida que são implantados loteamentos formais na cidade, em geral num custo
inacessível a maior parte da população.
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Quadro 40
70
Estimativa de demanda de solo urbano de Imbaú, 2008-2017
Ano

Estimativa
População
urbana

Número de
Domicílios

2008
2012
2017

7.165
8.190
9.680

2.138
2.445
2.890

Demanda por área em
relação a 2008

Demanda por área em
relação a 2008

mantendo mesma densidade
efetiva média

mantendo o mesmo padrão de
71
parcelamento do solo médio

34,1 ha
83,8 ha

23,0 ha
56,4 ha

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

3.4.5

MORFOLOGIA URBANA

Morfologia. Imbaú possui uma morfologia característica das ocupações espontâneas, definidas a
partir de caminhos (estradas) que ao mesmo tempo em que representam a centralidade que deu
origem à cidade também se conformam em grandes barreiras que separam o território em
compartimentos. O ponto de partida da cidade de Imbaú foi o cruzamento da BR-376 (ligando o sul
ao norte do estado) com a estrada que liga este eixo à Telêmaco Borba (PR-160), “esquina” onde se
instalou a empresa responsável pela pavimentação da primeira rodovia. Esta condição de
entroncamento rodoviário, ponto de passagem e parada, se desenvolveu espacialmente em um
terreno natural complexo, com espigões estreitos de encostas declivosas e bastante irrigadas, o que
levou a ocupação a ir se estendendo ao longo dos eixos rodoviários à medida que crescia.
A sobreposição da ocupação sem planejamento, de rápido crescimento com o suporte natural
complicado levou a cidade a se estruturar de forma fragmentada, com um sistema viário desconexo e
sem facilidades de ligações “interbairros”, sempre interrompido de quando em quando pelas rodovias
e fundos de vale. Ao invés do desenho orgânico das ocupações espontâneas, Imbaú foi moldando a
sua estruturação quadriculada às dificuldades de terreno e divisas de propriedades, formando um
estruturação reticulada, mas desconexa. Esta conformação singular é complementada pela forma de
utilização dos lotes, em geral de pequenas dimensões e quase totalmente ocupados, ainda sem
definições claras de alinhamentos, recuos e parâmetros construtivos legais. Seja como for, Imbaú
emana em sua paisagem uma dinamicidade típica de uma cidade que se formou rapidamente e ainda
tem muito a se desenvolver.
Limites. Os limites são os principais componentes da morfologia urbana de Imbaú, definindo sua
forma, compartimentação e também possibilidades de crescimento futuro. Neste ponto os limites
naturais possuem grande relevância, conformando a cidade sobre pequenos espigões estreitos com
fundos de vale declivosos, tendendo a estruturar a ocupação de forma estrelada, em crescimentos
lineares sem grandes possibilidades de interligações periféricas. A Prancha 21 mostra esta
conformação entremeada à estruturação dendrítica das nascentes dos rios.
Por outro lado, a presença das duas rodovias de grande fluxo nas regiões de melhor topografia do
terreno implica na formação de barreiras psicológicas (e também físicas, haja vista a mortandade de
imbauenses em função dessas estradas) que conformam a cidade como um todo. Neste caso
específico, em função da história de Imbaú, as rodovias assumem um papel dúbio de barreiras e
centralidades, visível no conflito de uso gerado por freqüentes travessias da pista em nível, inclusive
por parte de pedestres.
“Bairros”. Como foi explicado na compartimentação urbana, a grande quantidade de limites naturais
e antrópicos existente na área urbana de Imbaú acaba gerando pelo menos 6 “bairros” distintos. Do
ponto de vista morfológico, a cidade como um todo possui uma grande homogeneidade na sua forma
de ocupação e mesmo nos aspectos sociais não há uma relação clara entre espaço-condição
econômica. Neste sentido, a organização em bairros tende a se organizar em três grandes regiões,
calcadas na relação de usos, centralidades comerciais/institucionais e respeito aos limites naturais e
antrópicos, necessitando para que isso fique patente apenas algumas ligações viárias internas à
malha.
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Na estimativa da demanda por terra, estimou-se a manutenção do valor de 3,35 pessoas por domicílio (média urbana de
Imbaú na Contagem Populacional do IBGE de 2007). Desconsiderou-se neste caso a ocupação dos vazios urbanos já voltados
para vias existentes.
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Considerando o lote médio urbano de Imbaú de 275 m2 e que os lotes residenciais representem 50% da área total
demandada (entre 35% e 40% de áreas públicas, áreas verdes e ruas e mais entre 10% e 15% de áreas destinadas a outros
usos). Neste caso não se prevê a existência de novos vazios urbanos.
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A primeira delas seria a região central, polarizando os compartimentos de Nicolau e Teco
Mendes/Nogueira, estendendo sua centralidade pelas encostas do vale do Arroio do Caçador. A
segunda grande região seria formada pelo Bela Vista/Conjunto Pioneiro, gerada pela ligação viária e
ocupação urbana das glebas intercaladas entre estes dois loteamentos, com uma forte centralidade
paralela à PR-160. Por fim, a terceira região ou bairro é formada pelo compartimento São
Cristóvão/Nogueira, já bastante formatado, demandando apenas a ocupação de vazios na porção
mais alta e ligações viárias com o Castelo Branco e Nossa Senhora de Fátima.
Caminhos. Na cidade formada a partir de grandes caminhos regionais e compartimentada
claramente por eles, é difícil definir seus principais percursos intraurbanos do ponto de vista
morfológico. As grandes rodovias, caminhos dentro da escala estadual, ainda servem de percursos
para trajetos interbairros apesar das grandes dificuldades de acesso, situação que tende a se reduzir
com a necessária implantação de vias marginais, transposições em desnível e introdução de roteiros
perimetrais que inevitavelmente devem ser introduzidos nos próximos anos.
Nos trajetos estritamente urbanos, Imbaú não permite uma fácil leitura, destacando-se apenas
caminhos rurais que “atravessam” a cidade para alcançar as rodovias. A análise da Prancha 21
mostra como os caminhos dentro da malha urbana acabam tendo pequena importância na
conformação do espaço urbano, identificando-se apenas um potencial maior na parte urbana da
estrada para Reserva (Rua Francisco Siqueira Kortz), no trecho da estrada para Imbauzinho (que
centraliza a suburbana região dos “Crespos”) e a Avenida Rio Amazonas (no Bela Vista, acessando a
zona rural ao sul da cidade). Nas demais áreas a homogeneidade de caixa das ruas e a constante
interrupção viária mesmo numa estrutura quadriculada, implicam no enfraquecimento de um trajeto
preferencial dos percursos e mesmo na localização do comercio vicinal. A única via com alguma
concentração de uso comercial fora das margens das rodovias e das estradas rurais que cortam a
área urbana é a Avenida Alzemira Borges de Oliveira, no Bela Vista, mais em função da concentração
de usos institucionais nela presente do que pela sua facilidade de acesso dentro da região.
Nesse sentido será necessário amplo trabalho de intervenção a partir da implementação do Plano
Diretor no sentido de criar uma clara hierarquia viária, atrelada ao uso de solo, à oferta de
estacionamentos e as limitações impostas pela ocupação densa e junto ao alinhamento predial que
predomina em boa parte da cidade, de forma a organizar não apenas o fluxo de veículos mas a
própria forma urbana que se pretende para Imbaú.
Cruzamentos. Com a reduzida presença dos caminhos intra-urbanos em Imbaú é natural que os
principais cruzamentos de importância morfológica se dêem junto às rodovias, elas próprias formando
um grande nó que deu origem a cidade. Dada a diferença de porte das vias envolvidas, os
cruzamentos adquirem a função de acesso, com destaque para a entrada da BR-376 (Avenida Ivo
Jangada e Rua Francisco Siqueira Kortz), a entrada da PR-160 (Avenida Ivo Jangada e Avenida
Vilma Teixeira) e a entrada dos loteamentos Nicolau e Conjunto Pioneiro. Com a implantação de
transposições em desnível nos principais acessos estes cruzamentos tendem a perder força em
termos de morfologia, limitando-se a sua função viária.
Pontos Marcantes. A forma de ocupação espontânea e essencialmente pragmática e a simplicidade
estética da arquitetura imbauense reduzem o impacto espacial de seus pontos marcantes. Apesar
disso, toda ocupação urbana sempre possui suas marcas repletas de simbolismo, referências
importantes para seus moradores e para aqueles que se debruçam sobre a cultura do lugar.
A origem da cidade focada em um empreitada temporária de uma empresa externa tendeu a reduzir
seu legado para o espaço urbano local, restrito a poucas casas remanescentes do acampamento da
Cirol junto à entrada do Nicolau. O mesmo ocorre com a construção do antigo posto rodoviário Imbaú,
agora relocado para junto do cruzamento com a PR-239, no município de Tibagi. Ambas os pontos
restringem-se a pequenas construções de madeira, sem maiores ousadias arquitetônicas, mas
possuem grande significado para a comunidade como registro de suas origens, da qual ainda há
certa dificuldade no esforço de valorização.
Do ponto de vista espacial, um ponto marcante dentro do espaço urbano de Imbaú é representado
pela antiga caixa d´água do bairro Bela Vista, referencial vertical no acidentado terreno onde se
assentou a cidade. Por outro lado, a igreja católica que tenderia a ser a maior centralidade de uma
cidade do porte de Imbaú, tem sua presença espacial reduzida em função de sua implantação junto à
estrada (sem distanciamento) e à simplicidade de sua arquitetura. Apesar disso, a sua importância
para a comunidade e a grande quantidade de pessoas que utiliza sua estrutura e a do vizinho Colégio
Estadual Tancredo Neves faz com que este ponto se torne importante dentro do contexto urbano de
Imbaú.
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A centralidade não ocupada pela igreja (e sua praça adjacente típica do legado espanhol) em Imbaú
é conformada pelo centro comercial ao longo da Avenida Ivo Jangada, principalmente em seu trecho
principal com canteiro central é térreos totalmente comerciais. Pode-se dizer que neste pequeno
trecho de cerca de 250 metros ocorre boa parte da vida comunitária de Imbaú, sendo que pouco a
pouco, em função da lenta, mas constante verticalização de suas construções, tende a se tornar o
referencial espacial de toda a cidade.
Padrões Espaciais e de Parcelamento do Solo. A estruturação espacial da cidade de Imbaú tende
a uma organização ortogonal definida a partir dos espigões, apesar da dificuldade de continuidade
viária ocasionada pelo crescimento sem planejamento e a conformação da topografia. Dessa forma, a
imagem geral da cidade reflete certa complexidade espacial que não permite facilmente identificar
seus padrões, como pode ser verificado na figura da principal silhueta da cidade exposta abaixo.
Figura 17
Silhueta de Imbaú a partir do São Cristóvão

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

A mesma heterogeneidade de padrões pode ser verificada no que concerne ao parcelamento do solo,
sendo reduzida a quantidade de lotes com formato regular. De modo geral o parcelamento do solo é
intenso, com lotes na faixa de 360 m2, quase sempre com fachadas entre 10 e 12 m. Mesmo com a
origem espontânea, as parcelas da cidade informal são superiores em área às poucas parcelas
2
formais, especialmente em relação ao Conjunto Pioneiro, onde predominam os lotes de 200 m .
O arruamento apresenta uma grande variação de caixas, apesar de praticamente todas as vias
poderem ser consideradas estreitas, sensação reforçada pela ausência de recuos significativos na
maior parte da ocupação. De modo geral a caixa total das vias fica na faixa de 10 metros de largura,
sendo incomuns as vias com mais de 12 m, como o caso da Avenida Ivo Jangada.
Morfologia Urbana de Charqueada de Baixo. A área de ocupação urbana de Charqueada de Baixo
é toda estruturada pela Avenida Brasil, estrada rural para qual se voltam praticamente todos os
imóveis. Com uma forma essencialmente linear, a ocupação urbana acaba não deixando muitas
oportunidades de desenvolvimento de ruas perpendiculares, dada a densidade da ocupação de frente
para a avenida. Ademais, em função de ocupar um espigão bastante estreito, com uma face norte
extremamente declivosa, será necessário planejar com cuidado a expansão de Charqueada nos
próximos anos.
Apesar da densidade e dos usos essencialmente urbanos, a área ainda apresenta fortes
características rurais, com reduzido espaço para pedestres e mesmo para estacionamento de
veículos. A ocupação é essencialmente formada por construções térreas, sem um coroamento
marcado, reforçando o caráter linear de sua paisagem.
3.4.6

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
Prancha 22

Uso do Solo Urbano. A complexidade espacial de Imbaú mostra-se simples e de fácil leitura quando
se analisa a distribuição dos usos pela cidade. Os usos residenciais predominam por todas as regiões
da cidade, com densidade homogênea e poucos vazios urbanos entremeados. Os usos comerciais e
institucionais formam duas grandes centralidades que se desenvolvem no Bela Vista e no São
Cristóvão, ainda mantendo forte relação com os eixos rodoviários que deram origem à ocupação
urbana.
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A continuidade espacial dessas centralidades, proporcionada pela ocupação comercial intensa da
Avenida Ivo Jangada conforma um grande arco onde se desenvolve a vida urbana de Imbaú,
conjunto que deve ser pouco a pouco descentralizado à medida que a cidade cresce e as ocupações
residenciais vão se distanciando dessa formação mais antiga. Essa tendência pode ser observada na
criação de centralidades institucionais no Pioneiro, Nicolau e Nossa Senhora de Fátima, pontos onde
devem se concentrar atividades comerciais vicinais na próxima década.
Apesar de a cidade proporcionar interessante estrutura rodoviária para atividades industriais e de
serviços pesados, boa parte desses usos se desenvolve dentro da malha urbana, junto às residências
da população. A visita de campo realizada para conformação da Prancha 22 identificou 6 grandes
indústrias do ramo madeireiro e cerâmico inseridas dentro da área urbana, voltadas para ruas com
pouca capacidade de absorção do tráfego pesado gerado por essas atividades. Assim como
representa um claro conflito de uso, a inserção dessas grandes áreas dentro da cidade oferecem rara
oportunidade de parcerias na relocação e urbanização de locais próximos à infraestrutura urbana.
Ocupação do Solo Urbano. A ocupação do solo da cidade de Imbaú é predominantemente térrea,
apesar de nos últimos anos haver um crescimento significativo das construções com mais
pavimentos, em especial nas áreas de maior potencial comercial. Mesmo assim, pode-se dizer que a
imagem da cidade é mais definida pela topografia do terreno do que pela massa construída.
As áreas de maior gabarito em Imbaú concentram-se nas regiões de ocupação mais antiga, em
especial na Avenida Ivo Jangada onde há um predomínio das construções de três pisos, sendo
sempre o piso térreo destinado a usos comerciais. Nas áreas centrais do Bela Vista e do São
Cristóvão há incidência de construções de três pisos de forma disseminada, tendo sido verificada
apenas uma construção de cinco pavimentos, no final da Rua Gumercindo Alves da Silva, junto à BR376.
As taxas de ocupação dos terrenos em Imbaú podem ser consideradas altas, em especial se
considerada a baixa quantidade de lotes baldios e a densidade construída das partes frontais dos
lotes, onde se concentram as construções quase sempre ocupando toda a fachada. Na média, a
ocupação bruta das quadras fica inferior a proporção de 1/3, apesar de atingir números bastante
superiores nos eixos comerciais, mesmo com o sacrifício da iluminação e ventilação natural. No que
concerne às taxas de permeabilidade do solo, além da densidade das construções pesa no índice de
impermeabilização fatores culturais compartilhados com outras comunidades da região central do
estado, onde há maior valorização das áreas com calçamento em detrimento dos jardins.
A quantidade de lotes ociosos dentro da área urbana de Imbaú é inferior a 15%, índice bastante baixo
para a região. Mesmo a incidência de glebas entre os loteamentos é reduzida, concentrando na
porção oeste da área urbana e numa grande área de uso rural entre o Bela Vista/Cidade Alta e o
Conjunto Pioneiro. Os lotes baldios existentes em 2008 somam pouco mais de 14 hectares, sendo o
total de glebas inseridas entre os loteamentos pouco superior a 25 hectares.
Na simulação exposta no quadro 41 pode-se verificar que se mantida a tendência de maior
fracionamento do solo urbano e do crescimento do número de pessoas por domicílio, a ocupação
total das áreas ociosas (lotes e glebas) permitiria abrigar quase toda a demanda por solo urbano para
a próxima década. Como este cenário é relativamente utópico, em função da necessidade de áreas
para uso institucional, industrial e comercial e dos novos loteamentos tem apresentado número de
lotes baldios bastante superiores a média da ocupação atual, o cenário onde se mantém a mesma
densidade efetiva atual parece mais provável, indicando que o uso das áreas ociosas atualmente
disponível dentro da macha urbana limitam-se a demanda para o próximo qüinqüênio, ainda assim
com dispositivos de uso social da propriedade urbana e ação estatal capaz de propiciar acesso a
terra para as camadas de menor renda.
Quadro 41
Vazios Urbanos da cidade de Imbaú, 2008
Áreas Urbanas Ociosas (2008)
Lotes vazios dentro da malha urbana
Glebas inseridas na malha urbana
Total

Estimativa de unidades

Área
(m2)

Estimativa de unidades

141.300
255.000
396.300

350
380

210
225

730

435

parcelamento com
lotes de 400 m2

mantendo-se a mesma
densidade efetiva

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.
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3.4.7

TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA

Patrimônio Histórico Construído. Como a ocupação de Imbaú data da década de 60 do século XX,
com menos de 50 anos de história, o patrimônio histórico construído possui menor importância do que
das demais cidades do Paraná Tradicional. Nas ocupações anteriores a formação da cidade, quando
o território municipal pertencia à Reserva e Telêmaco Borba não puderam ser identificadas
construções relevantes do ponto de vista histórico e arquitetônico, talvez por sua inserção rural e pela
forma de ocupação da região, transição entre os Campos Gerais e o norte do estado.
Figura 18
Casa remanescente do acampamento da Cirol

Figura 19
Construção do Posto Imbaú

Fonte: Consultoria, 2008.

Fonte: Consultoria, 2008.

Mesmo assim, há construções de grande relevância para a comunidade, como as casas
remanescentes do acampamento da Cirol que deram origem a cidade e a construção do Posto
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Rodoviário de Imbaú, hoje destinado a atividades institucionais do governo do estado . Na área rural
merece destaque a escola rural desativada da Campina do Juca Pedro, feita com “costaneiras” de
eucalipto, com forte ligação com a cultura regional.
Arquitetura Institucional. Imbaú não possui grande presença de espaços institucionais, fruto de uma
ocupação espontânea que não deixou áreas para atividades comunitárias. A ausência de um centro
institucional antigo, com espaços para praça, entidades religiosas, educacionais e administrativas
reduz a força da arquitetura desses edifícios. No caso da centralidade religiosa, esta inexistência de
espaços apropriados fica evidente na inserção da igreja católica na confluência da Avenida Ivo
Jangada com a PR-160, sem um distanciamento adequado em relação às ruas capaz de permitir as
trocas sociais comuns a este espaço.
Figura 20
Vista da Igreja Católica de Imbaú

Fonte: Consultoria, 2008.
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Apesar de manter o nome de Posto Rodoviário de Imbaú, esta unidade da Polícia Rodoviária Estadual hoje se localiza no
município de Tibagi, junto a chegada da estrada de acesso à Reserva na BR-376.
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Recentemente, com a construção da Prefeitura Municipal junto ao edifício da Câmara e outras
construções de uso administrativo permite a incorporação de um espaço cívico na região do São
Cristóvão, apesar de não se contar com espaço apropriado para reunião de cidadãos.
Mesmo nesse novo conjunto, a arquitetura institucional não apresenta uma diretriz arquitetônica clara,
o mesmo acontecendo com os demais equipamentos públicos, tanto em área urbana quanto rural.
Arquitetura Civil. Da mesma forma, a arquitetura civil de Imbaú não apresenta grandes
singularidades, seguindo mais princípios de praticidade construtiva e a disponibilidade financeira de
seus proprietários. Nas áreas de maior interesse comercial predominam as construções seguindo os
alinhamentos do lote, com volumes prismáticos de dois ou três andares com preocupação estética
limitada à fachada. Nessas regiões de ocupação mais antiga e espontânea, mesmo as construções
de apenas um pavimento e finalidade residencial costumam ocupar todo o alinhamento predial,
configurando um espaço singular no cenário paranaense, com maiores similaridades com ocupações
coloniais brasileiras. Nas áreas de menor densidade predomina a casa térrea isolada, revelando certa
influência da arquitetura vernacular norte-paranaense nos telhados de quatro águas.
Tanto no que se refere à arquitetura institucional como na civil revela-se Imbaú um espaço de
transição cultural entre o Paraná Tradicional e o norte-paranaense, com a dificuldade adicional de se
tratar de uma comunidade recente e extremamente pragmática. Ainda serão necessárias algumas
décadas para que a cultura local se revele na arquitetura, sendo, nesse ponto, importante a definição
de parâmetros urbanísticos que não imponham sobremaneira o padrão massificante de nossas
cidades sobre a cultura arquitetônica e urbanística imbauense em formação.
3.4.8

OCUPAÇÕES IRREGULARES
Prancha 23

Ocupações Irregulares. A análise das ocupações irregulares na cidade de Imbaú perde parte de seu
sentido à medida que se observa que a maior parte da cidade pode ser considerada irregular sob o
aspecto jurídico. Segundo o Registro de Imóveis de Telêmaco Borba, com jurisdição sobre Imbaú, há
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apenas três loteamentos registrados na cidade de Imbaú, todos relativamente recentes .
De antemão pode-se elencar a solução da irregularidade fundiária de Imbaú entre as principais
propostas para o desenvolvimento urbano na próxima década. Com um custo relativamente baixo e
com a possibilidade de uma regularização administrativa na maior parte dos casos (segundo o Oficial
do Registro de Imóveis, em função de não existir documentação detalhada da área original onde hoje
se encontra a cidade), o processo de legalização da propriedade urbana de Imbaú terá que levar em
conta as necessidades atuais e futuras do sistema viário, considerando a necessidade de se
implantar em primeiro lugar um “Plano de Alinhamentos”, comum no planejamento urbano do século
XIX.
Dentro desse contexto predominantemente irregular é possível identificar conjuntos isolados, com
precariedade habitacional, risco ambiental (ocupação sobre área de preservação permanente), risco
urbanístico (ocupação sobre estradas e faixas de rodovia) e precariedade urbanística (ocupação
conformando vielas, com ligação de água coletiva).
Na porção norte da cidade concentram-se 4 dessas ocupações, com destaque para a da Rua
Bananal, onde foram identificadas cerca de 15 habitações dentro da faixa da BR-376, necessitando
de remoção para implantação de via marginal segura. A ocupação junto á madeireira dos Crespos
também demanda intervenção em função da precariedade do sistema viário conformado pela
implantação das casas. Nas ocupações precárias da Rua Tucunaré (Oliveira) e Rua Jaguatirica
(Nicolau) há necessidade apenas de relocação parcial das casas situadas sobre área de
preservação.
No Teco Mendes também há ocupação com precariedade de sistema viário, junto à confluência da
Rua Dirceu Marcovi com a Rua Benedito Borges. Como se situa já ao final da mancha urbana, parce
bastante simples a re-urbanização da ocupação, mantendo praticamente todas as habitações no local
atual. O mesmo não se aplica à ocupação da Rua Otávio Borges, localizada junto ao Rio Faxinal,
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O oficial do registro citou o loteamento Cidade Alta, o Conjunto Pioneiro e mais um de pequena dimensão. Durante a
elaboração do Plano Diretor foi lançado um loteamento na área nordeste da cidade, mas apesar dos anúncios e placas
publicitárias, não havia nem sequer aprovação definitiva por parte da Prefeitura Municipal de Imbaú.
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dentro da faixa da estrada rural e de preservação do curso d´água, totalmente isolada da malha
urbana. Seu processo de relocação já se encontra em andamento, com a construção de unidades
financiadas pelo Ministério das Cidades no outro extremo da cidade, dentro de área ociosa no
Conjunto Pioneiro.
O quadro 42 mostra a síntese das áreas que demandam intervenção mais urgente dentro da área
urbana de Imbaú.
Quadro 42
Ocupações Irregulares ou Precárias do Município de Imbaú, 2008
Ocupação

Condição

Rua Otávio Borges
Crespos
Rua Tucunaré
Rua Bananal
Rua Jaguatirica
Rua Dirceu Marcovi
Total

Habitação precária, risco ambiental, risco urbanístico
Habitação precária, precariedade urbanística
Habitação precária, risco ambiental, precariedade urbanística
Habitação precária, risco urbanístico
Habitação precária, risco ambiental
Habitação precária, precariedade urbanística

Unidades
estimadas
16
14
5
15
5
5
60

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

3.4.9

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Prancha 23

Produção Histórica. Toda a produção de habitação de interesse social de Imbaú localiza-se no
extremo leste da cidade, no loteamento Conjunto Pioneiro, construído em fases pela Companhia de
Habitação do Paraná. Em 2008 a Prefeitura Municipal de Imbaú, com recursos do Ministério das
Cidades/ Governo Federal construiu unidades habitacionais geminadas em áreas ociosas junto à Ria
Goiás e Rua Cuiabá, destinadas à relocação parcial da ocupação da Rua Otávio Borges. Somadas
todas as ações empreendidas, o percentual de produção de interesse social é inferior à 7% do total
urbano, número relativamente baixo em função do rápido crescimento recente e da condição de
distrito de Telêmaco Borba que Imbaú se encontrava até alguns anos atrás.
Quadro 43
Produção Histórica de Habitação Social Urbana em Imbaú
Nome do empreendimento
Conjunto Pioneiro
Conjunto Ministério das Cidades
Produção total

Número de
unidades
130
16
146

Fonte: COHAPAR, Produção Habitacional por Município, 2007. Visita a campo. Consultoria, 2008.

Demanda Estimada. A partir da análise das características sociais e espaciais de Imbaú
apresentadas até agora, parece ficar claro que a intervenção sobre a questão do acesso á terra
deverá ser uma das principais diretrizes para o Plano Diretor.
Em primeiro lugar, a informalidade da ocupação da área urbana atinge pelo menos 70% dos imóveis,
gerando a necessidade de providenciar a regularização fundiária de cerca de 1.500 habitações e
mais algumas dezenas de ocupações de caráter comercial. Essa ação, além do importante
significado social, deve incrementar a arrecadação própria do Município com um maior controle sobre
o lançamento de IPTU e a incidência de ITBI sobre grande parte das transações imobiliárias hoje
feitas na informalidade.
A demanda por habitação de interesse social também atinge números significativos, estimada em
cerca de 500 unidades, a maior parte delas em área urbana. Além dessa estimativa baseada no
quadro 44, Imbaú deve conseguir ofertar habitação ou ao menos lotes urbanizados para absorver o
seu rápido crescimento urbano, estimado em 750 domicílios para a próxima década, dos quais boa
parte não possui renda suficiente para acessar a cidade formal sem financiamento ou subsídio por
parte do poder público.
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Em função da realização concomitante do Plano Local de Habitação de Interesse Social, poderão ser
detalhadas as demandas por regularização fundiária, lotes urbanizados e habitações de interesse
social, relacionado-as de forma mais consistente ao alto custo da terra urbana de Imbaú, em alguns
casos semelhantes aos preços praticados em cidades de maior poder aquisitivo médio como
Telêmaco Borba e Ponta Grossa.
Quadro 44
Demanda por habitação de interesse social urbana em Imbaú
Situação atual
Adensamento excessivo
Déficit absoluto
Demanda total

co-habitação familiar
cômodos cedidos
domicílios precários

unidades
urbanas
170

unidades
rurais
60

180

50

350

110

Fonte: Cohapar, Atlas das Necessidades Habitacionais do Paraná. Curitiba: Cohapar, 2000
Visitas a Campo. Organizado pela Consultora, 2008
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3.5
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
3.5.1

REDE DE TRANSPORTES MUNICIPAL
Prancha 25

Rede Rodoviária Estadual e Federal. A fundação da cidade de Imbaú está intimamente ligada à
rede rodoviária existente na região, pois além de se situar numa estratégica confluência de rodovias
movimentadas, a ocupação que deu origem ao município se iniciou nos acampamentos da empresa
responsável pela pavimentação da BR-376.
O principal eixo rodoviário que corta o município é justamente a BR-376 (Rodovia do Café), com mais
de 45 km de extensão dentro de Imbaú, cortando o município de noroeste a sudeste. Concedida
desde 1997 para a empresa Rodonorte, a BR-376 ainda se encontra apenas em pista simples,
apesar do número de terceiras pistas ser considerável e as pontes já se encontrem alargadas desde
2007. O movimento intenso do tráfego de veículos leves e caminhões ligando Curitiba ao norte do
estado atinge um grau alarmante na passagem pela cidade de Imbaú, onde a ausência de passarelas
para pedestres e transposição em desnível na confluência da rodovia com as principais ruas urbanas
gera acidentes freqüentes.
A PR-160 (Rodovia do Papel) interliga a BR-376 à cidade de Telêmaco Borba, pólo regional de
grande importância industrial, o que acarreta também uma forte demanda por tráfego pesado sobre
este trecho rodoviário. A PR-160, do ponto de vista legal, estende-se sobre o sistema viário municipal
até a comunidade de José Lacerda, no município de Reserva, que apesar de não contar com
pavimentação neste segundo trecho, tem importante função estrutural para a população rural. No
total esta rodovia possui uma extensão de 22,5 km dentro do município de Imbaú (22,5 km com
pavimentação asfáltica), cruzando o território de forma perpendicular a BR-376.
Além desse X viário que corta Imbaú em todas a sua extensão, o município conta com importantes
eixos viários em suas divisas, com destaque especial para a PR-340, marco de divisa da porção leste
do município. Apesar de na cartografia do estado a PR-340 prosseguir pela divisa Imbaú-Telêmaco
Borba no sentido de Ortigueira após o entroncamento com a PR-160, o Governo do Estado pretende
a curto prazo estruturar uma outra estrada para fazer esta ligação (que se tornaria também PR-340),
partindo da parte leste da cidade de Telêmaco Borba e ligando também a futura Usina de Mauá ao
sistema de rodovias paranaenses.
Por fim, o planejamento do sistema estadual de rodovias prevê a implantação futura de uma ligação
direta entre a cidade de Imbaú e a cidade de Rosário do Ivaí (a noroeste do município), estendendo a
rodovia PR-082. Apesar de não possuir um trajeto claramente delimitado, as características do
sistema viário rural existente e a topografia da região indicam a possibilidade de se utilizar a estrada
municipal que parte da PR-160 (estrada Imbaú-José Lacerda) em direção a Herval de Cima.
Por sua vez, a antiga diretriz de extensão da PR-340 até Ortigueira, passando pela divisa nordeste de
Imbaú foi recentemente alterada em função da construção da Usina de Mauá, com um trajeto partindo
da área leste do quadro urbano de Telêmaco Borba.
Quadro 45
Características das Rodovias Estaduais e Federais que cortam o Município de Imbaú
Rodovia
BR-376
PR-160
PR-340

Percurso relacionado
Ponta Grossa - Apucarana
Imbaú – Telêmaco Borba
Telêmaco Borba - Tibagi

Dimensão no
Município (km)
45,3 km
22,5 km
7,2 km

Tipo de
Pavimentação
asfáltica
asfáltica
asfáltica

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

A comunidade de Imbaú terá que reinvidicar nos próximos anos uma série de obras de infraestrutura
capazes de reduzir o impacto negativo da passagem das rodovias pela cidade, em especial na
construção de transposições em desnível para acesso dos loteamentos. O viaduto sobre a BR-376,
na continuidade da Av Ivo Jangada e da Rua Francisco Kortz é uma obra relativamente simples do
ponto vista técnico e extremamente necessária pelo tráfego de veículos e pedestres que ali se
verifica. Transposições na entrada do Nicolau/Oliveira e na entrada do Conjunto Pioneiro/Teco
Mendes, assim como a implantação de marginais junto às duas rodovias são obras que podem ser
indo construídas ao longo do tempo, sendo necessário porém, prever espaços adequados para sua
implantação.
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Rede Rodoviária Municipal. A rede rodoviária municipal apresenta uma estrutura bastante simples,
cujo esqueleto básico é formado pela BR-376 e pela PR-160, formando um X na porção central do
município onde se localiza a sede urbana. A partir desses eixos localizados sobre os principais
espigões, organizam-se uma série de percursos radiais, formando uma estrutura em “espinha de
peixe” sobre os espigões secundários, com reduzida quantidade de ligações perimetrais, em função
da declividade dos vales reportada anteriormente.
De forma geral as estradas possuem boas condições de tráfego em função de um lançamento que
facilita a drenagem. Nas áreas de reflorestamento é contínuo o conflito entre os moradores locais e as
empresas reflorestadoras em função das condições precárias das estradas após a sua utilização por
tratores e caminhões pesados, chegando-se muitas vezes a se fechar o trânsito no momento em que
se realiza trabalhos. O compartilhamento da manutenção dessas estradas com a iniciativa privada é
74
uma preocupação constante do poder público municipal .
Em função da grande produção madeireira local, a maior parte das pontes das estradas municipais
são desse material, sem deixar por isso de possuir o necessário cuidado técnico, como pode ser
observado na grande ponte de eucalipto sobre o Rio Imbauzinho, na divisa noroeste do município. A
manutenção das estradas é feita com cascalho adquirido de três cascalheiras particulares locais,
sendo que uma delas atende também à Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba.
3.5.2

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANAS
Prancha 26

Pavimentação Urbana. Em função de ser um município novo, de população em sua maioria pobre,
pode-se dizer que a cobertura de pavimentação urbana de Imbaú é bastante satisfatória, na faixa de
34%. Se contabilizado os trechos rodoviários dentro da área urbana, que apesar de tudo servem para
os trajetos interbairros, a cobertura de pavimentação chega a 41,5%, acima da média regional. Este
fato pode ser explicado principalmente em função da densidade da ocupação, muito superior da
média das outras cidades, gerando apenas 13 m de vias por família, possibilitando uma maior
eficiência na implantação da infraestrutura urbana.
Quadro 46
Extensão e percentual de cobertura de pavimentação de Imbaú, 2008
Vias com pavimentação
Vias sem pavimentação
Total

Dimensão (km)
8,65
16,79
25,44

Porcentagem
34,0%
66.0%
100,0%

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Dos 8,85 km de vias pavimentadas (sem contar as rodovias), apenas a Avenida Ivo Jangada
apresenta pavimentação asfáltica, sendo os restantes 93,1% de vias pavimentadas cobertos com
poliedro, utilizando a grande quantidade de jazidas de diabásio do município.
A prancha 26 mostra a distribuição desigual das ruas pavimentadas na cidade, apesar de todos os
compartimentos possuírem algum trecho com essa benfeitoria. De forma geral as vias com pavimento
correspondem às vias de penetração da malha urbana, ligando as rodovias à moradia da população,
formando um sistema apenas nas porções centrais do Bela Vista e do São Cristóvão/Oliveira.
Na área de uso urbano de Charqueada de Baixo há pavimentação asfáltica por toda rua principal
(Avenida Brasil), sendo reduzida a demanda por esta infraestrutura nos pequenos ramais
perpendiculares.
Sinalização Viária e Mobiliário Urbano. Dado o porte da cidade de Imbaú, a sinalização viária
existente em suas ruas limita-se a placas orientativas, dentro dos padrões definidos no Código
Nacional de Trânsito. A sinalização informativa se limita aos eixos rodoviários administrados pelo
estado e pela empresa concessionária da BR-376, sendo na área urbana restrita a sinalização de
entradas para a cidade e loteamentos periféricos.
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Segundo a Secretaria Municipal de Obras a maior parte das empresas reflorestadoras não participa da manutenção. Mesmo
a Klabin só faz reparos de acordo com suas necessidades imediatas.
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Na área rural a sinalização informativa também é bastante reduzida, limitada às principais
comunidades rurais, o que pode ser considerada uma deficiência se considerada a forma do sistema
viário rural de Imbaú, com poucas possibilidades de percursos perimetrais.
O mobiliário urbano também é pouco presente na cidade, mesmo em uso mais intenso como a
Avenida Ivo Jangada. A ausência de praças estruturadas e espaços de reunião também colabora
para a quase ausência completa de mobiliário urbano em Imbaú. A única exceção verificada nas
visitas a campo refere-se à oferta de telefones públicos, também estendida para as principais
comunidades rurais.
Figura 21
Espaço de Lazer de Imbaú com ausência de mobiliário urbano

Fonte: Consultoria, 2008.

Drenagem Urbana. A drenagem urbana segue juntamente com a pavimentação das ruas, sendo
relativamente reduzido o número de cursos d´água canalizados. A implantação das duas rodovias
certamente impactou as linhas de drenagem naturais, mas a opção por uma implantação sobre o
espigão possibilitou não apenas facilidade na drenagem dessas vias em si, mas de boa parte da
cidade que se desenvolveu ao seu redor.
3.5.3

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prancha 27

Energia Elétrica. A cobertura de energia elétrica de Imbaú atendeu em 2007 3.434 unidades, sendo
cerca de 3.200 de caráter residencial. Em relação ao número de domicílios verificados na Contagem
Populacional de 2007, corresponde a pouco mais de 96% do total de residências, revelando ainda a
existência de famílias sem acesso à rede em áreas isoladas do município.
Dentre os demais usos destaca-se o consumo do setor comercial, superior inclusive ao consumo
industrial, em função do número muito superior de unidades. O consumo rural também apresenta um
porte relativamente grande, revelando a possibilidade de indústrias rurais do ramo da madeira
estarem inseridos nessa classificação. O quadro 47 mostra as principais características do consumo
de energia elétrica no município de Imbaú no ano de 2007.
Quadro 47
Consumo e Número de Consumidores de Energia Elétrica em Imbaú, 2007
Categoria
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outras classes de ligação

Total

Consumo (MWh)

%

Consumidores

%

2.687
1.027
2.173
1.584
897

32,1%
12,3%
26,0%
18,9%
10,7%

2.246
34
209
889
56

65,4%
1,0%
6,1%
25,9%
1,6%

8.368

100,0%

3.434

100,0%

Fonte: Elaborado pela Consultoria a partir de dados de IPARDES,
Caderno Estatístico Municipal de Imbaú. Curitiba: Ipardes, 2008.

Iluminação Pública. A cobertura de iluminação pública de Imbaú pode ser considerada adequada
do ponto de vista espacial, como pode ser verificado na Prancha 27. Dos pouco mais de 35 km de
extensão viária, 90% possuem braços de iluminação pública em funcionamento, sendo os demais 2,6
km situados em área de densidade muito baixa ou junto às estradas de caráter rural situadas dentro
do perímetro urbano.
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Quadro 48
Extensão e percentual de cobertura de iluminação pública urbana de Imbaú, 2008

vias com rede de iluminação pública
vias sem rede de iluminação pública
Total

Dimensão
(km)
22,84
2,60
25,44

Porcentagem
89,8%
10,2%
100,0%

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

3.5.4

SANEAMENTO
Prancha 24

Abastecimento de Água Potável. Segundo dados de 2007, a cobertura de rede de água potável da
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área urbana de Imbaú atinge cerca de 95% dos domicílios . Somados dos demais usos, a rede
atende um total de 2.099 unidades, conforme verificado no Quadro 49. Apesar dos setores censitários
do IBGE não corresponderem exatamente ao perímetro urbanos legalmente instituído, a existência de
residências abastecidas por poços ou ligações coletivas geradas por precariedade urbanística é fator
preocupante (principalmente se levada em conta à ausência de sistema de esgoto sanitário),
deficiência que deve ser sanada a curto prazo.
Quadro 49
Abastecimento de Água de Imbaú, segundo a categoria, 2007
Categoria
Residencial
Industrial
Comercial
Utilidade Pública
Poder Público
Total

Unidades
Atendidas
1.957
10
90
16
26
2.099

Número de
Ligações
1.856
10
80
16
25
1.987

Fonte: IPARDES, Caderno Estatístico Municipal de Imbaú. Curitiba: Ipardes, 2008.

Na área rural Imbaú possui quatro microssistemas em funcionamento e um execução. O maior deles
localiza-se na comunidade com características urbanas da Charqueada de Baixo, atendendo cerca
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de 370 domicílios sem medidores de consumo, numa situação que deveria ser gerenciada pela
companhia concessionária. Os outros microssistemas localizam-se em Charqueada de Cima, Vila
Rural e Areia Preta, estando prevista a inauguração do microssistema de Faxinal para 2009.
Em função da dispersão da população rural pelo território municipal, a Prefeitura Municipal de Imbaú
identifica demanda por implantação de novos microssistemas apenas nas comunidades de Faxinal de
São Pedro, Serra do Facão e Campina do Juca Pedro.
Esgoto. Atualmente não há rede coletora de esgoto na área urbana de Imbaú, sendo que parte da
destinação é feita através de fossas e parte é despejada irregularmente na rede de drenagem,
resultando na contaminação generalizada dos cursos d´água urbanos relatada pelos funcionários da
Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Prefeitura Municipal, a empresa concessionária Sanepar
estava elaborando durante o ano de 2008 projeto para implantação de rede de coleta e tratamento de
esgoto para a área urbana de Imbaú, buscando um atendimento significativo já a curto prazo.
É importante ressaltar que em função da configuração da topografia e da hidrografia da área urbana
de Imbaú, será necessário implantar um número significativo de estações de tratamento de esgoto ou
partir para uma solução com várias estações elevatórias, o que sempre acarreta custos de
manutenção.
Segundo dados do Censo Demográfico de 2000, 92,3% dos domicílios urbanos faziam uso de fossas
negras para esgotamento sanitário, sendo praticamente inexistente os domicílios com fossas
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Total de 1.957 ligações residenciais verificados em 2007 contra 2.066 domicílios levantados pela Contagem Populacional do
IBGE. Curiosamente o número é muito similar ao verificado no Censo de 2000, apresar do intenso crescimento urbano de
Imbaú.
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Segundo a Secretaria Municipal de Obras são cerca de 300 domicílios em Charqueada de Baixo e comunidades
circundantes e 70 domicílios em Charqueadinha.
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sépticas. Os restantes 7,7% declararam aos recenseadores despejar seus dejetos diretamente em
rios ou valas a céu aberto, sendo que esta última solução não foi verificada em 2008 nas visitas a
campo realizadas pela consultoria.
Dentro do quadro urbano foram identificados apenas 25 domicílios sem banheiro interno no ano de
2000, número bastante inferior ao verificado em algumas porções do território rural, como pode ser
observado na Prancha 24. Nos setores censitários à sudoeste da cidade os índices de domicílios sem
banheiro superam os 20%, demandando atenção especial das autoridades locais no sentido de
construir módulos sanitários.
Em relação ao esgotamento sanitário nas ocupações rurais verifica-se a mesma predominância da
solução em fossa simplificada, com despejos diretos em rios e valas significativos apenas na porção
oeste do território municipal.
Coleta de Lixo. A coleta de lixo domiciliar é executada diretamente pela Prefeitura Municipal de
Imbaú e atende toda a área urbana da sede e as porções de ocupação mais densa da Charqueada
de Baixo e comunidades vizinhas (Charqueadinha, Vila Rural, Buenos).
Além da coleta domiciliar, o poder público municipal também coleta os resíduos das grandes
empresas de serviços voltadas para alimentação, grandes geradoras que demandam viagens
específicas para seu atendimento, apesar de não contribuírem adequadamente em relação ao seu
custo.
Em 2008 não existia sistema de coleta seletiva em funcionamento, apesar de a Prefeitura Municipal
planejar sua implementação a curto prazo. Segundo estudos realizados neste sentido, a produção
relativamente reduzida de materiais recicláveis em função do baixo poder aquisitivo da população é
compensada pela grande produção dos restaurantes e lanchonetes voltados para a BR-376,
viabilizando a implantação do sistema apesar de Imbaú não ter custos com a disposição final (ver
abaixo).
Na área rural predomina a solução de queima/enterro dos resíduos sólidos, atingindo índices
inferiores a 70% apenas na porção sul do território.
Aterro Sanitário. Imbaú não possui aterro sanitário próprio, depositando o seu lixo coletado no aterro
do município vizinho de Telêmaco Borba. Apesar dessa situação já perdurar desde a emancipação do
município, não há nenhum acordo formal nesse sentido, nem mesmo a participação do poder público
local nos custos de manutenção do aterro.
Apesar da solução de destinação final parecer adequada, uma vez que Imbaú é um município
relativamente pequeno para arcar com os custos de implantação e manutenção de um aterro próprio
e Telêmaco Borba se situar numa distância adequada para compartilhamento da estrutura, é
necessário formalizar o consórcio atualmente vigente, de forma a não permitir a cessação repentina
da permissão de uso independente da vontade da Prefeitura Municipal de Imbaú.
3.5.5

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO
Prancha 25

Transporte Coletivo Intermunicipal e Intramunicipal. Em função de sua posição geográfica
estratégica, Imbaú é servida por grande número de linhas de transporte coletivo intermunicipal que
interligam a capital ao norte do estado e boa parte das linhas que servem a cidade de Telêmaco
Borba. Neste sentido, a posição do Terminal Rodoviário junto à BR-376 facilita o acesso dos veículos
e permite que a população acesse este serviço com o devido conforto.
A estruturação rodoviária conformada pela BR-376 e PR-160, cortando o município de forma diagonal
permite que a população rural também faça uso dessa linhas intermunicipais com certa facilidade.
Uma das linhas da Vinsa (Viação Nossa Senhora Aparecida) entre Imbaú e Reserva possui inclusive
ponto na área de ocupação urbana de Charqueada de Baixo.
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A cidade de Imbaú também conta com linha metropolitana
viagens-dia. O valor da tarifa é de R$ 2,25.
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ligando-a com Telêmaco Borba, com 8

Transporte Escolar. Em função da concentração dos equipamentos de educação na cidade e na
área urbana de Charqueada de Baixo, o sistema de transporte escolar de Imbaú atende toda a
população rural do município.
Apesar da demanda clara, pode-se verificar no quadro 50 certa sobreposição entre as linhas e a
ocorrência de linhas intra-urbanas, a princípio passíveis de extinção a partir de uma localização
adequada das unidades escolares. Verifica-se também o atendimento de demanda dos municípios
vizinhos, em especial da região de José Lacerda (Reserva), necessitando a formalização de parceria
nesse sentido para compartilhamento dos custos.
Quadro 50
Linhas de Transporte Escolar, 2008
Linha

Período

Linha 01
Linha 02

Linha 03

Linha 04

Linha 05
Linha 06

Linha 07

Linha 08
Linha 09
Linha 10
Linha 11

matinal
vespertino
matinal
vespertino
noturno
matinal
vespertino
noturno
matinal
vespertino
noturno
matinal
matinal
vespertino
noturno
matinal
vespertino
noturno
matinal
matinal
matinal
vespertino
matinal
vespertino

Comunidades Atendidas
Jacutinga, Areia Preta, Fazenda Canaã e Fazenda Peter
Serrinha, Fazenda Peter e Jacutinga
Fazenda Bamerindus, Charqueada de Baixo
Fazenda Bamerindus, Vila Rural, Vila dos Buenos e Vila dos Antunes
Soledade, Vila Rural e Vila dos Antunes
Campina do Juca Pedro, Campina Alta, Charqueadinha, Soledade
Campina do Juca Pedro, Campina Alta, Charqueadinha
Campina do Juca Pedro, Charqueadinha
Bela Vista da Corrente. José Lacerda (Reserva)
Charqueada de Baixo
Bela Vista da Corrente.
KM 222, Assentamento Guanabara, Serra
Charqueada dos Betins, Charqueada de Cima
Charqueada dos Betins, Charqueada de Cima, Faxinal
Charqueada dos Betins, Charqueada de Cima, Faxinal
Jacutinga, KM 222, Pedágio
Jacutinga, Areia Preta, KM 222
Jacutinga, KM 222, Assentamento Guanabara, Serra
Faxinal, KM 222, Pedágio
Faxinal, Área Urbana de Imbaú (todos os bairros)
Serra do Facão, Posto do Avião, Pedágio
Serra do Facão, Posto do Avião, Pedágio
Serrinha, Fazenda Canaã, Areia Preta, Jacutinga
Serrinha, Fazenda Canaã, Areia Preta, Jacutinga

Total

Percurso
diário (km)
121
165

150

134
75
107

149
70
62
68
85
1.186

Fonte: Prefeitura Municipal de Imbaú, 2008.

O sistema de transporte escolar de Imbaú é executado por dois veículos próprios e nove
terceirizados, sendo sete ônibus e duas vans.
3.5.6

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
Prancha 25

Telefonia Fixa e Móvel. A cidade de Imbaú e a área urbana de Charqueada de Baixo possuem
sistema de telefonia fixa operados pela empresa Brasil Telecom. Nas comunidades de
Charqueadinha, Campina Alta e Jacutinga existem telefones públicos para o acesso da população,
equipamento relativamente abundante em quase todas as regiões da cidade.
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O sinal de telefonia móvel é oferecido por 4 operadoras: a Vivo, que oferece as tecnologias GSM e
79
80
81
CDMA , a Claro, apenas GSM, e a TIM que oferece os serviços de GSM, TDMA e EDGE –
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A linha metropolitana é aquela operada com veículo urbano simples, com bancos de acrílico e com a presença de catracas.
O ônibus faz o trajeto máximo de 70 km e há a possibilidade do passageiro viajar em pé. Fonte: Sindicato dos Motoristas e
cobradores nas Empresas de Transporte de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana. Disponível na Internet em
http://www.sindimoc.org.br/Noticias/Noticias24.asp.
78
Global System for Mobile Communications, sinal e canal de voz digital para celular.
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transmissão de dados via internet em alta velocidade. A Brasil Telecom, que acaba de ser adquirida
pela Oi, oferece sinal para Imbaú, mas não disponibiliza os dados sobre a tecnologia em seu site na
internet.
Internet. A Brasil Telecom, operadora da telefonia fixa no município, oferece além da internet
discada, acesso à internet de alta velocidade em banda larga para o quadro urbano de Imbaú.
Imprensa. Imbaú não possui jornais editados na cidade, sendo adequadamente servida por jornais
semanais da vizinha Telêmaco Borba e jornais diários de Ponta Grossa e Curitiba.
Correios e Telégrafos. Imbaú é servido por apenas uma agência de Correios, localizada no Bela
Vista. O município possui também apenas um CEP 84.250-000, sendo o CEP 84.250-970 restrito à
agência local.
3.5.7

EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS E DE CULTURA
Pranchas 28, 29 e 30

Sistema de Educação. O sistema de educação de Imbaú é formado por 9 unidades escolares, sendo
sete delas localizadas na sede municipal e duas delas na vila de Charqueada de Baixo, na região sul
do município. O sistema público atende atualmente pouco mais de 3.000 alunos e é complementado
por uma unidade de educação particular, a Escola Ioiô Encantado, que oferta educação infantil e
a
a
ensino fundamental de 1 a 4 séries.
Quadro 51
Escolas do município de Imbaú, localização e número de matrículas
Unidade Escolar
CMEI Mundo da Criança
E M Afonso Penna
E M Julia Wanderley
E M Octávio M Batista
E M Barão do Rio Branco
E M João R dos Santos
E E Terezinha L Oliveira
C E Tancredo Neves
E E E Roberto K da Fonseca

Atividade ofertada
Endereço
Localidade Matríc.
Educação Infantil
Rodovia do Café, km 386
Centro
95
Educação infantil e Ensino
R Políbio M. Cotrim, 30
Bela Vista
187
Fundamental
Educação infantil e Ensino
Av Alzemira B. de Oliveira, 3
Bela Vista
337
Fundamental
Educação infantil e Ensino
Tr Manaus, s/n
Pioneiro
200
Fundamental
Educação infantil e Ensino
Rua Antônio V. da Rosa, 20
Oliveira
421
Fundamental
Educação infantil e Ensino
Av Brasil, s/n
Charqueada
259
Fundamental
Ensino Fundamental
Av Brasil, s/n
Charqueada
168
a
a
(5 a 8 séries)
a
a
Ensino Fund. (5 a 8
Av Ivo Jangada, s/n
Centro 1273
séries) e Ensino Médio
Educação Especial
Rua Rio Amazonas, s/n
Bela Vista
85
Total do Município
3.025

Fonte: Prefeitura Municipal de Imbaú e Núcleo Regional de Ensino – Telêmaco Borba.

Do ponto de vista espacial, a distribuição das unidades escolares no município é adequada, uma vez
que a maior parte da população rural localiza-se junto à vila de Charqueada de Baixo e a área urbana
de Imbaú situa-se bem ao centro do território, permitindo fácil deslocamento através do sistema de
transporte escolar. Dentro da área urbana esta distribuição já não se verifica tão eficiente, como pode
se observar nas pequenas áreas totalmente servidas dentro dos raios recomendados exposta na
Prancha 29.
Na parte central do Bela Vista há uma forte sobreposição das ações da Escola Municipal Afonso
Pena e da Escola Municipal Júlia Wanderley, localizadas a menos de 300 metros uma da outra. Outra
deficiência em relação à localização verifica-se na implantação do CMEI Mundo das Crianças junto à
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CDMA - Code Division Multiple Access ou Acesso Múltiplo por Divisão de Código é a tecnologia que possibilita uma melhor
performance em aplicativos multimídia, como áudio, vídeo e imagem, além de transmissão de voz pelo celular.
80
TDMA - Time Division Multiple Access ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo, sistema de celular digital, base para o GSM
e EDGE.
81
EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution é uma tecnologia digital para telefonia celular que permite melhorar a
transmissão de dados e aumentar a confiabilidade da transmissão de dados.
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BR-376 e em menor grau, na posição do Colégio Estadual Tancredo Neves, que sempre resulta em
grande quantidade de estudantes sobre o leito da PR-160 no momento de entrada e saída de alunos.
As instalações físicas e os recursos humanos disponíveis podem ser considerados satisfatórios,
sendo constante as melhorias nas construções escolares, até poucos anos todas de madeira. A
Prefeitura Municipal de Imbaú cita especial atenção á merenda escolar, de forma a permitir maior
rendimento dos alunos de famílias muito pobres.
Educação infantil. O município conta apenas com uma unidade exclusiva de educação infantil,
localizada junto à entrada da cidade na BR-376, com atendimento tanto da faixa em idade até 3 anos
como na faixa entre 3 e 5 anos. As demais escolas municipais apresentam uma turma de educação
infantil integrada ao ensino fundamental, permitindo que a oferta desse grau de ensino atinja 218
crianças até 5 anos.
A Prefeitura Municipal de Imbaú revela a intenção de construir outra unidade exclusiva para
atendimento da educação infantil a curto prazo, dada a crescente demanda resultante de uma maior
82
participação feminina no mercado de trabalho regional .
Em relação à demanda, a oferta de vagas na educação infantil pode ser considerada insuficiente.
Segundo a Contagem Populacional de 2007, Imbaú tinha cerca de 798 crianças urbanas e 466
crianças rurais na faixa de 0 a 5 anos, com um atendimento público de apenas 24% na cidade e 5%
na área rural.
a

a

a

a

Ensino fundamental (1 . a 4 . séries). O ensino fundamental de 1 a 4 séries é ofertado em 5
unidades escolares, sendo 4 na cidade de Imbaú. O atendimento atual congrega 1.281 crianças,
sendo 737 no chamado Ciclo Básico e os restantes 544 alunos no modelo tradicional seriado, ambos
já inserindo as crianças de 6 anos dentro do ensino fundamental. Não há escolas no regime
multisseriado, ao contrário do acontece com as vizinhas Reserva e Ortigueira.
Para os próximos anos a Prefeitura Municipal de Imbaú planeja construir uma unidade própria em
Charqueada de Baixo (atualmente compartilha espaço com a Escola Estadual) e uma unidade de
educação infantil e ensino fundamental no bairro Nicolau, na área urbana.
Em relação à demanda o atendimento se mostra bem mais efetivo, revelando inclusive certo grau de
defasagem idade-série entre os alunos. A Contagem Populacional de 2007 revela um total de 1.205
alunos na faixa dos anos iniciais do ensino fundamental (453 rurais e 752 urbanos), gerando um
atendimento de 106,3% da demanda.
a

a

Ensino Fundamental (5 a 8 séries). O município de Imbaú possui apenas duas unidades escolares
voltadas para oferta dos anos finais do ensino fundamental, uma no Charqueada de Baixo e uma na
cidade. Atualmente, o Núcleo Regional de Educação projeta a implantação de uma nova unidade
junto ao Loteamento Nossa Senhora de Fátima, de forma a tender convenientemente a população da
parte oeste da cidade.
O total de vagas hoje ofertadas é de 1.007, sendo 5/6 na cidade. Em relação à demanda identifica-se
uma menor defasagem idade-série em relação aos anos iniciais do ensino fundamental, com 103,6%
de matrículas em relação à demanda (972 alunos com idade entre 11 e 14 anos, sendo 369 rurais e
703 urbanos).
Ensino Médio. O ensino médio ofertado no município é todo concentrado no Colégio Estadual
Tancredo Neves, na área central da cidade de Imbaú, onde funcionam atualmente 13 turmas com
430 alunos. Em relação à demanda identifica-se certo grau de evasão escolar em função da
necessidade social e da concentração de vagas em uma única escola na cidade, com atendimento de
cerca de 69% da demanda (formada por 625 adolescentes, sendo 230 rurais e 395 urbanos).
Educação Especial. Imbaú possui uma unidade de educação especial, a Escola de Educação
Especial Roberto Kortz da Fonseca, com um total de 85 alunos, número que pode ser considerado
bastante alto em relação à população do município.
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A Equipe Técnica Municipal revelou que após a implantação da linha metropolitana de transporte coletivo para Telêmaco
Borba, cresceu bastante o número de mulheres que se dirige à capital regional para prestar serviços domésticos, como
diaristas.
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Equipamento de Ensino Profissionalizante e Superior. Imbaú não possui equipamentos de ensino
profissionalizante ou superior, apesar da vizinha Telêmaco Borba ofertar boa quantidade de vagas
nessas áreas, permitindo que a população imbauense interessada nesse tipo de oferta possa acessar
estes equipamentos sem maiores dificuldades.
A Educação de Jovens e Adultos não apresentou matrículas no ano de 2008.
Equipamentos de Cultura. Imbaú possui apenas um equipamento específico de Cultura, a Biblioteca
Cidadã, apesar da gestão do Telecentro voltado para inclusão digital da população ficar sob
responsabilidades dessa pasta. Em 2008 estava em licitação as obras para construção de uma Casa
do Artesão, ponto de valorização do artesanato local e voltado para a difusão dessa atividade junto à
população.
A Divisão de Cultura da Prefeitura Municipal possui diversos projetos para construção de espaços
voltados às atividades culturais e programas para aproximar a população das artes, em especial
atrelados à rede escolar.
3.5.8

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
Pranchas 28 e 29

Sistema de Saúde. O sistema de saúde da cidade de Imbaú é todo concentrado no Centro de
Saúde Municipal, responsável tanto pelo atendimento básico da área urbana como pelo atendimento
mais sofisticado, uma vez que a cidade não dispõe de unidade hospitalar e postos de saúde
espalhados pelos bairros. A Prefeitura Municipal aguarda a construção de uma Unidade de Saúde da
Mulher e da Criança, apesar da localização prevista atualmente para este equipamento (sobre a atual
praça do Bela Vista) sobrepor seu raio de abrangência ao Centro de Saúde existente, localizado a
menos de 200 metros. Na área rural existe apenas um posto de saúde para atendimento básico, na
83
Charqueada de Baixo , equipamento que se soma a uma unidade móvel disponível atualmente. O
município conta ainda com estrutura própria de Vigilância Sanitária.
Figura 22
Centro de Saúde de Imbaú

Fonte: Consultoria, 2008.
Apesar dessa estrutura reduzida, dependente de frequentes deslocamentos para unidades mais
especializadas em Telêmaco Borba e Ponta Grossa, Imbaú atende parte da demanda da população
rural de municípios vizinhos, em especial da região de José Lacerda (Reserva) e das áreas
fronteiriças de Tibagi e Ortigueira.
Imbaú possui atualmente duas equipes do Programa Saúde da Família, de um total de 4 previstas em
função de sua população. A ação preventiva dessas equipes já vem trazendo importantes resultados
nos índices de saúde, apesar de ainda não possuírem unidades de apoio para atendimento da
população em local mais próximo das residências.
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Na região conhecida como jacutinga foi verificada uma construção originalmente destinada à implantação de um Posto de
Saúde, depois desativada e destinada a um programa de fomento econômico que também não prosperou.
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3.5.9

EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER
Pranchas 29

Equipamentos de Esporte e Lazer. Na área de esporte e lazer Imbaú apresenta um bom número de
espaços voltados para essas atividades apesar de grande parte deles não apresentarem
infraestrutura adequada.
Na área esportiva a área urbana conta com um ginásio (Quadra da Cidadania, no Oliveira),
parcialmente ligado às atividades educacionais e de ação social e quadras esportivas ao ar livre,
sendo apenas a existente no Conjunto Pioneiro estruturada adequadamente. Na porção oeste da
cidade há três campos de futebol em áreas de acesso público, com estrutura limitada a traves
rústicas. Há uma clara ausência de espaços para prática esportiva na parte sul da cidade
(Loteamento Cidade Nova) e nos vários loteamentos que compõem a porção norte do quadro urbano
(Nicolau, Centro, Teco Mendes, Nogueira).
Figura 23
Praça do Conjunto Pioneiro

Figura 24
Quadra da Cidadania

Fonte: Consultoria, 2008.

Fonte: Consultoria, 2008.

As áreas destinadas ao lazer e convívio da população são bastante limitadas e precárias em termos
de estrutura. Mesmo a praça do Conjunto Pioneiro que apresenta boa estrutura esportiva não possui
o mesmo cuidado em relação a outras atividades. A antiga praça do Bela Vista, há muito tempo sem
a devida estruturação em função de aguardar investimento na área de saúde, não possibilita a
formatação de espaço próprio para a convivência social, que na prática acaba acontecendo de forma
inadequada ao longo da Avenida Ivo Jangada, sobre áreas originalmente destinadas ao fluxo de
veículos e pedestres.
3.5.10 EQUIPAMENTOS DE AÇÃO SOCIAL
Prancha 29

Equipamentos de Ação Social. Imbaú possui uma boa estrutura de ação social, apesar de estar
demasiadamente concentrada na porção noroeste da cidade. Os equipamentos são gerenciados por
estrutura própria, sediada em construção alugada junto á BR-376, no Oliveira (em frente à entrada do
Nicolau). Neste local são realizados os atendimentos à população e planejadas as ações na área de
assistência social, em especial na inserção das camadas mais pobres nos programas oficiais dos
84
governos estadual e federal .
A área urbana conta também com dois centros comunitários, um no Oliveira/São Cristóvão e outro no
Nicolau, recém construído com recursos federais. As estruturas do Conselho Tutelar o do PETI –
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil são locadas, ambas situadas no Oliveira.
Em função das necessidades assistenciais do município, o Departamento de Ação Social trabalha
constantemente no sentido de implantar novos projetos sociais para atendimento da população.
Neste sentido há ações específicas para construção de um centro comunitário e de fomento
econômico na Charqueada de Baixo e construção de uma estrutura própria para o PETI. O município
84

Imbaú possui 2.800 famílias cadastradas no Programa Bolsa Família, sendo que cerca de 1.500 recebem atualmente seus
benefícios.
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também busca recursos para ações dentro do Programa Sentinela do Governo Federal, voltado para
combate da prostituição de jovens e adolescentes e implantação de um CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social, visando o atendimento de públicos específicos, em especial no
combate ao alcoolismo e á dependência química em geral.
Na zona rural o Departamento de Ação Social revela enfrentar um grave problema em relação aos
idosos desassistidos pelas famílias, planejando-se a curto e médio prazo a construção de uma Casa
Lar específica para este público.
Figura 25
Barracão Comunitário

Fonte: Consultoria, 2008.

Figura 26
Secretaria Municipal de Ação Social

Fonte: Consultoria, 2008.

Na área de fomento econômico foi relatada a experiência de um programa de apoio à produção de
ervas medicinais, que deveria ocupar um posto de saúde desativado na região da Jacutinga, em
parceria com a Emater e a empresa Klabin. Segundo a Equipe Técnica Municipal o programa não foi
adiante em função de vários fatores, entre eles a definição de uma área mínima de plantio muito
acima da disponibilidade de terras e da capacidade da mão de obra disponível nas propriedades
familiares.
3.5.11 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Pranchas 29

Equipamentos Funerários. Em função da ocupação recente e da dispersão populacional da
ocupação rural, Imbaú possui um número reduzido de cemitérios em seu território. Nas visitas a
campo realizadas pela consultoria foi identificado apenas um cemitério na área rural, a sul de
Charqueada de Baixo. Fica claro em muitos locais o uso de cemitérios de comunidades mais antigas
dos municípios vizinhos, em especial junto às divisas com Reserva e Ortigueira.
Na cidade de Imbaú existe apenas um cemitério, junto ao Conjunto Pioneiro e a unidade do DER, que
poderá ser permutada com o estado em caso de necessidade de ampliação futura do equipamento.
Figura 27
Cemitério Municipal com Capela Mortuária ao fundo

116

Fonte: Consultoria, 2008.

3.5.12 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Prancha 29

Segurança Pública. Imbaú possui uma delegacia de polícia civil no Oliveira e uma unidade da
polícia militar, no Bela Vista, ambas com estrutura física e recursos humanos reduzidos em função do
porte da cidade.
O atendimento de emergências é feito pelo Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba, sendo
necessário planejar a longo prazo estrutura própria para atendimento de acidentes na BR-376,
atualmente compartilhado com a empresa concessionária da rodovia.
3.5.13 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Prancha 29

Poder Executivo Municipal. Em 2008 foi construída a nova Prefeitura Municipal de Imbaú, deixando
de utilizar o imóvel anteriormente locado e pouco adaptado ao uso administrativo que se utilizava até
então. A nova construção em dois pisos possui espaço adequado para o atendimento da população,
85
inclusive no que se refere a estacionamentos e acessibilidade parcial para deficientes físicos .
Além do paço municipal, a prefeitura possui estrutura própria para o Parque de Máquinas (ao lado da
prefeitura, com frente para a rodovia) e departamentos e divisões com sede junto aos equipamentos
públicos de atendimento á população, como se verifica nas áreas da saúde, educação, cultura e ação
social.
Figura 28
Nova Prefeitura Municipal

Fonte: Consultoria, 2008.

Poder Legislativo. A edificação da Câmara Municipal de Imbaú é bastante simples e de dimensões
modestas, condizente com a situação social da população e as finanças públicas do município. A
recente implantação da Prefeitura Municipal ao lado da Câmara permite que futuramente seja
ampliada a estrutura do legislativo com a criação de um auditório comum, facilitando o acesso da
população para eventos, cursos e atividades culturais.
Figura 29
Câmara Municipal
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Do ponto de vista técnico, a rampa de acesso ao piso superior a partir da Rua Francisco Kortz não atende a Norma
9.050/2004.
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Fonte: Consultoria, 2008.

Equipamentos de Esfera Estadual e Federal. Em função de seu porte e da proximidade com a
cidade de Telêmaco Borba, há poucos equipamentos administrativos das esferas superiores em
Imbaú. As unidades restringem-se ao escritório municipal da Emater (Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural) na antiga construção do Posto Rodoviário Imbaú e a unidade
parcialmente desativada do DER, em frente ao Conjunto Pioneiro.
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3.6
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS

3.6.1

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Poder Executivo Municipal. Estrutura-se, a Prefeitura Municipal de Imbaú, em dez secretarias,
ilustradas no organograma da Figura 30.
Figura 30
Organograma da Prefeitura Municipal
PREFEITO
MUNICIPAL

CHEFIA DE GABINETE

CONSELHOS MUNICIPAIS

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

URBANISMO

OBRAS E VIAÇÃO

AÇÃO SOCIAL

SAÚDE

CULTURA E ESPORTES

EDUCAÇÃO

FINANÇAS

ADMIN ISTRAÇÃO

GOVERNO

DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS :

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2007.

Percebe-se, no organograma, uma pulverização das atividades-meio (administração, finanças e
departamento jurídico), bem como a existência de um departamento de obras e outro de serviços
urbanos.
Recursos Humanos. O corpo funcional da Prefeitura Municipal de Imbaú é composto por 315
86
funcionários, todos ligados à administração direta . O efetivo atual de cada departamento consta do
Quadro 52.
Quadro 52
Recursos humanos da Prefeitura Municipal, por departamento, 2008
Departamento
Governo / Gabinete do Prefeito
Administração
Finanças
Obras e Viação
Urbanismo
Saúde
Ação Social
Educação
Cultura e Esportes
Agricultura e Meio Ambiente
Total

Funcionários
10
12
8
49
4
69
17
151
8
12
340

Fonte: Prefeitura Municipal de Imbaú, dezembro de 2008
86

Dados fornecidos pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR, Portal do Controle Social: Perfil Municipal, disponível no site
www.controlesocial.pr.gpov.br, consulta em dezembro de 2008). Segundo o IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, disponível
no site www.ibge.gov.br (consulta em dezembro de 2008), os funcionários seriam 310.
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O município conta com um servidor para cada 33 habitantes, coeficiente dentro da média estadual.
No setor dedicado à educação, 64 funcionários estão diretamente ligados às atividades de sala de
87
aula, o que dá uma proporção de 22 alunos para cada docente . O departamento conta ainda com
35 servidores alocados nas escolas, em outras funções. O transporte escolar proporciona locomoção
88
a 1.807 alunos todos os dias letivos, incluindo os alunos das escolas estaduais .
O funcionalismo da saúde pública soma 69 pessoas.
Nível Educacional do Funcionalismo. Predomina, entre o funcionalismo público de Imbaú, a
formação de nível médio, conforme se vê no gráfico da Figura 31. Os cargos que exigem nível
superior concentram-se nas áreas de saúde e educação, enquanto que os casos de funcionalismo
com formação apenas fundamental são ligados a trabalhos relacionados com obras públicas.
Figura 31
Nível educacional dos funcionários da Prefeitura Municipal de Imbaú, 2008
Superior e
Pósgraduação
12%

Fundamental
19%

Médio
69%
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros. Disponível no site www.ibge.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Elaborado pela Consultoria, 2008.

Informatização. Cadastros informatizados estão implantados nos serviços do Programa de Saúde da
Família, dentro da Secretaria de Saúde, e na Secretaria de Assistência Social, que mantém o
CadÚnico (Cadastro Único os Programas Sociais do Governo Federal). Setores administrativos usam
correntemente programas computacionais para a contabilidade, controle de orçamento, folha de
pagamento e, de maneira geral, processadores de textos e planilhas para aplicações avulsas. O
Cadastro Técnico Municipal (CTM) é informatizado, como parte integrante do sistema de softwares da
empresa Equiplano. A base cartográfica urbana, cuja restituição foi supervisionada pelo Serviço
Social Autônomo Paranacidade logo após a emancipação do município, tem sido atualizada com uso
de software improvisado. Calcula-se estar a base com mais de 80% de atualização. Não há página do
município na internet.
Instalações Físicas. As instalações do poder executivo são recém-inauguradas, à Rua Francisco
Siqueira Hortz, à frente do Parque de Máquinas e ao lado da Câmara Municipal. O edifício, de dois
pisos, serve para sediar todos os departamentos-meio (administração, finanças, jurídico) bem como o
gabinete do prefeito.
3.6.2

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores de Imbaú tem sede própria à Rua Francisco Siqueira
Hortz, ao lado da nova Prefeitura. Suas instalações são simples, contando com um plenário onde
podem ser promovidas reuniões de cerca de 50 pessoas. Os vereadores são em número de nove.
Para a legislatura 2009-2012, os vereadores eleitos são os que constam do Quadro 53.

87

Calculado com os dados fornecidos pelo Tribunal de Contas. Segundo IPARDES, Caderno Estatístico Municipal de Imbaú,
Curitiba: Ipardes, 2008, a proporção seria de 29 alunos para cada docente.
88
TCE-PR, Portal do Controle Social : Perfil Municipal, disponível no site www.controlesocial.pr.gpov.br, consulta em dezembro
de 2008
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Quadro 53
Lista dos vereadores eleitos para o período 2009-2012, Imbaú, 2008
Vereador
Juninho do Miro
Ademilson
Nana Menezes
Pé Inchado
Jocelino da Agricultura
Robinson de Oliveira
Wellington
Sebastião da Cerâmica
Professora Tininha

Partido
PSC
PT
PSB
PSC
PT
PT
PSB
DEM
PMDB

Fonte: UOL Notícias, Eleições 2008: Apuração. Disponível no site www.uol.com.br. Consulta em dezembro de 2008.
Organizado pela Consultoria, 2008.

3.6.3

CONSELHOS MUNICIPAIS

Conselhos Municipais. Conforme informações da Secretaria de Governo da P. M. de Imbaú, são
onze os conselhos comunitários municipais organizados em Imbaú, instituídos por força de lei. O
Quadro 54 apresenta a listagem, com menção do número de membros, sempre, em maioria,
representantes da sociedade civil.
Quadro 54
Conselhos Municipais legalmente constituídos em Imbaú, 2008
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Conselho
C. M. de Alimentação Escolar
C. M. de Saúde
C. M. de Desenvolvimento Rural
C. M. de Acomp. e Contr. Social do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
C. M. de Educação
C. M. de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência de Assistência Social
C. M. dos Direitos da Criança e do Adolescente
C. M. de Alimentação Escolar
C. M. do Trabalho
C. M. da Cultura e do Fundo Municipal de Cultura
C. M. de Habitação

Criação
Lei nº. 006/1997
Lei nº. 009/1997
Lei nº. 012/1997
Lei nº. 028/1997
Lei nº. 029/1997
Lei nº. 035/1998
Lei nº. 043/1999
Lei nº. 059/2001
Lei nº. 063/2001
Lei nº. 212/2007
Lei nº. 223/2008

Fonte: Prefeitura Municipal de Imbaú, 2008

3.6.4

FINANÇAS PÚBLICAS

Orçamento Anual. O município de Imbaú tem a 16ª menor arrecadação per capita do Paraná, na
companhia de municípios integrantes de regiões metropolitanas (cujo crescimento populacional é
mais rápido do que a atualização das cotas do Fundo de Participação dos Municípios). A fração da
receita municipal que cabe a cada munícipe é de 0,17 salário-mínimo, valor verificado no exercício de
2007. A microrregião de Telêmaco Borba é fértil em municípios com baixos índices de arrecadação,
mas Imbaú é, dentre a meia dúzia de unidades administrativas que compõe a região, a mais
prejudicada.
Quadro 55
Arrecadação municipal per capita nos municípios da microrregião de Telêmaco Borba, 2007
1
2
3
4
5
6

Município
Tibagi
Telêmaco Borba
Ventania
Ortigueira
Reserva
Imbaú

SM/hab
0,35
0,26
0,26
0,22
0,20
0,17

Fonte: IPARDES, Base de Dados do Estado.
Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
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Ao longo do último qüinqüênio, o orçamento vem se mantendo acima de 1,5 mil e abaixo de 2,0 mil
salários mínimos, como pode ser percebido no Quadro 56 e como ilustrado no gráfico da Figura 32.
Quadro 56
Evolução das diversas fontes de receita do município de Imbaú,
em salários-mínimos, 2003-2007
2003
634,72
350,35
207,99
388,19
1.581,25

Transferências. federais
Transferências estaduais
Tributos e taxas próprios
Outras receitas
Receita total

2004
858,21
270,34
218,62
518,12
1.865,28

2005
689,60
251,03
212,16
677,10
1.829,89

2006
962,06
292,89
207,31
316,48
1.778,74

2007
1.056,18
328,56
229,24
323,08
1.937,06

Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Organizado pela Consultoria, 2008.

Figura 32
Evolução da arrecadação municipal de Imbaú, em salários mínimos, 2003-2007
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Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008
Gráfico elaborado pela Consultoria, 2008.

O município é fortemente dependente das transferências da União e do Estado, conforme se
depreende da Figura 33, que demonstra uma capacidade de apenas 12% em gerar receita mediante
impostos e taxas diretos. Somente o FPM, transferência constitucional às expensas da União Federal,
é responsável por quase a metade da receita total. Dos tributos próprios, cujo montante, nos últimos
cinco anos publicados, pode ser visto no Quadro 56 somente o Imposto sobre Serviços (ISS)
apresenta alguma importância, explicável pelo relativo dinamismo do setor terciário na economia
municipal e pela contribuição da companhia concessionária da Rodovia BR-376 (Rodonorte), que tem
no município de Imbaú um posto de pedágio. Os impostos sobre a propriedade e sobre a transmissão
da propriedade (IPTU e ITBI) proporcionam uma arrecadação diminuta.
Figura 33
Principais componentes da receita municipal de Imbaú, média 2003-2007
Outras
receitas
25%
Tributos
próprios
12%

Transf.
federais
46%

Transf.
estaduais
17%

Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Gráfico elaborado pela Consultoria, 2008.
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Quadro 57
Evolução fontes de receita própria do município de Imbaú,
em salários-mínimos, 2003-2007
IPTU
ITBI
ISS
Outros, incl. taxas
Total tributário

2003
11,46
6,25
173,26
17,01
207,99

2004
10,16
7,17
163,59
37,69
218,62

2005
14,11
11,00
168,32
18,74
212,16

2006
10,85
11,56
172,87
12,03
207,31

2007
10,95
9,08
187,84
21,37
229,24

Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Organizado pela Consultoria, 2008.

Despesas. A principal rubrica das despesas públicas municipais é constituída, tradicionalmente, pela
folha de pagamento e pelos encargos sociais sobre ela incidentes. Essa despesa, limitada
constitucionalmente a 54% da receita, tem se mantido dentro do preceito legal, como se pode avaliar
pela análise do Quadro 58 e pelo vislumbre da Figura 34.
Quadro 58
Evolução dos componentes da despesa municipal de Imbaú,
em salários-mínimos, 2003-2007
Pessoal e encargos
Desp. de custeio
Desp. de capital
Despesa total

2003
732,29
719,79
136,81
1.588,89

2004
829,05
815,16
227,96
1.872,17

2005
824,51
636,07
84,91
1.545,50

2006
889,77
538,01
145,95
1.573,73

2007
814,25
722,63
370,51
1.907,40

Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Organizado pela Consultoria, 2008.

As despesas de capital, de fundamental importância para os investimentos que se necessita para
alavancar o esperado desenvolvimento do município, têm sido irregulares em valor e percentual,
como se vê no Quadro 58 atingindo uma média de 11% da despesa total, como demonstra o gráfico
da Figura 34.
Figura 34
Principais componentes da despesa municipal de Imbaú, média 2003-2007
Despesa de
capital
11%
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encargos
49%
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32%

Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em dezembro de 2008.
Gráfico elaborado pela Consultoria, 2008.

Investimentos. As despesas de capital (pagamento de amortizações de empréstimos que serviram
para proporcionar investimentos, bem como as novas inversões de cada exercício), são,
resumidamente, os esforços realizados para a superação dos entraves e melhoria das condições de
vida da população. Como o endividamento do município de Imbaú não é dos mais elevados (em
2007, as amortizações foram previstas em 35,08 salários-mínimos, apenas 17,5% do total das
despesas de capital), são os investimentos propriamente ditos os mais importantes componentes
dessa rubrica. O Quadro 59 mostra a evolução dos investimentos, quer como valor absoluto (em
salários-mínimos, para permitir comparação entre os diversos exercícios) quer como percentual da
despesa total.
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Quadro 59
Evolução dos investimentos do município de Imbaú, em salários-mínimos
e em percentagem da despesa, 2003-2007
Investimentos (SM)
Percentual despesas

2003
95,14
6,0%

2004
210,80
11,3%

2005
54,87
3,5%

2006
130,21
8,3%

2007
311,99
16,4%

Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. e TCE-PR,
Portal do Controle Social : Perfil Municipal. Disponível no site www.controlesocial.pr.gpov.br.
Consultas em dezembro de 2008. Elaborado pela Consultoria, 2008.

É notável, no Quadro 59 e na Figura 35, que ilustra os números dele constantes, que um simples
remanejamento das despesas, ocorrido em 2007, permitiu elevar a participação das despesas de
capital – e conseqüentemente, dos investimentos novos – para acima de 15% do orçamento.
Figura 35
Evolução do percentual dos investimentos no orçamento anual de Imbaú, 2002-2006
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Fontes: IPARDES, Base de Dados do Estado. Disponível no site www.ipardes.gov.br. Consulta em
junho de 2007 (dados de 2002 a 2005); PMPF, Secretaria de Finanças (dados de 2006).
Elaborado pela Consultoria, 2008.

3.6.5

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Lei Orgânica. Como todo município, Imbaú tem sua “constituição” sob a forma de Lei Orgânica. No
caso aqui tratado, trata-se de diploma legal votado em 1997, após a emancipação do município, e
que, por ser posterior à Constituição Federal de 1988, incorpora diversos conceitos de uso social da
propriedade privada, inclusive a urbana.
Perímetro Urbano. Imbaú possui diploma legal que se dedica à descrição de seu perímetro urbano
(que tem sofrido periódicas atualizações ad hoc, na medida em que novos loteamentos são
incorporados ao tecido urbano). A urbanização de Charqueada de Baixo, embora chegue ao requinte
de contar com rua pavimentada, continua, do ponto de vista legal, imersa na zona rural. A vila rural,
sua vizinha, instituída pela Cohapar com lotes menores que o módulo rural, necessita decretação de
uma zona urbana especial para que haja respaldo legal para seu registro imobiliário.
Código de Obras e Posturas. Os Códigos de Obras e Posturas foram herdados do municípioprogenitor, Telêmaco Borba, sendo votados logo em seguida à Lei Orgânica Municipal, em 1997.
Como não há legislação a respeito de parcelamento do solo urbano, prevalece o que dispõe a Lei
6.766 federal, com lotes mínimos de 125m² e 5m de testada.
3.6.6

EXPECTATIVA DOS AGENTES PÚBLICOS EM RELAÇÃO AO PLANO DIRETOR

Os titulares dos Poderes Executivo e Legislativo participam de forma ativa da elaboração do presente
Plano Diretor.
A Equipe Técnica Municipal, nomeada por Decreto Municipal, é coordenada pelo titular do
Departamento Jurídico e dela participa a maioria dos chefes de departamento.
A Comissão de Acompanhamento tem a participação de pessoas representativas dos diversos
segmentos da comunidade de Imbaú, tanto da zona urbana quanto da rural.
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3.7
SÍNTESE DA ANÁLISE TEMÁTICA
3.7.1

SÍNTESE DA ANÁLISE
Pranchas 31 e 32

A síntese da Análise pode ser empreendida de diversas maneiras, mas uma das mais empregadas e
efetivas tem sido o uso do Método CDP, que lança mão da construção de matrizes, referentes a cada
um dos aspectos analisados, na qual são destacados os condicionantes, as deficiências e as
potencialidades de cada unidade relevante utilizada no processo de análise. É o caso de citar que, no
método CDP, os condicionantes são os elementos dados, pela natureza ou pela história, os quais,
pelo menos em princípio não podem ser mudados. Por esse motivo, condicionantes geram demandas
por manutenção. Já as deficiências, pela sua própria definição, geram demandas por recuperação e
por melhorias. As potencialidades, por fim, constituem as armas para a superação das deficiências e
89
a manutenção dos condicionantes desejáveis, gerando, desse modo, uma demanda por inovação.
Outra forma, complementar à técnica das matrizes CDP é a elaboração de mapas-síntese, nos quais
são identificadas macrozonas homogêneas no aspecto físico e/ou de ocupação humana, de maneira
a contemplar espaços físicos com características similares. Essas macrozonas, pela relativa
homogeneidade, apresentam possibilidade de serem atendidas por dispositivos similares da política
de desenvolvimento que se pretende imprimir e que será desenvolvida na próxima etapa da
elaboração do presente Plano Diretor Municipal.
O mapa municipal, que constitui a Prancha 31 demonstra as sete macrozonas propostas para auxiliar
na compreensão das distintas realidades, seis delas rurais, e, a partir daí, lançar diretrizes
apropriadas para cada caso. A Área Rural Sul (Charqueada) e a Área Especial Faxinal de São Pedro
são, dentre elas, as que demandam maior atenção, porque mais povoadas e, em certos casos, mais
carentes. É notável a existência de áreas de transição com os municípios vizinhos (Telêmaco Borba e
Reserva), nas quais se projeta a influência das realidades (especialmente as econômicas) dessas
unidades, tornando tênues as divisas políticas. Completam o quando rural a Área Norte (JacutingaImbauzinho) e o Assentamento Guanabara. A sétima macrozona é a área urbana e seu entorno.
Na zona urbana, o mapa síntese tem muito a ver com o cruzamento de rodovias – razão de ser de
Imbaú – e a sua influência sobre toda a implantação urbana, cujas centralidades se acham muito
coladas às rodovias, inclusive o centro comercial da Avenida Ivo Jangada. Uma ordenação
necessária irá contemplar sem dúvida ações de deslocamento das centralidades de bairro para o
interior da malha urbana.
É de se deixar registrado que os mapas expressam um entendimento sintético de realidades múltiplas
que se entrelaçam para criar um quadro único, pano de fundo para um vivo debate e uma consciente
reflexão, caminhos prévios para o lançamento de diretrizes gerais e de proposições práticas para
vencer as limitações antepostas ao desenvolvimento local.
3.7.2

MATRIZES DE CONDICIONANTES, DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES (CDP)

A técnica das matrizes CDP (condicionantes, deficiências, potencialidades), há muito consagrada no
planejamento estratégico, comparece a esta análise temática integrada sob a forma de seis quadros,
tratando dos aspectos de inserção regional, meio-ambiente municipal, sócio-economia, aspectos
sócio-espaciais, dotação de infraestrutura, equipamento e serviços e, ainda, dos aspectos
institucionais.
Acima, foram definidos sinteticamente os conceitos de condicionantes, de deficiências e de
potencialidades, ressaltando serem estas últimas as chaves para o alcance de um padrão superior de
desenvolvimento integrado, para o município, e de melhor qualidade de vida, para cada cidadão.
Os quadros CDP apresentados na seqüência, em linguagem telegráfica, são resultantes dos debates
encetados em reuniões realizadas com a Equipe Técnica, da qual recebeu a contribuição
especializada dos funcionários envolvidos em cada setor e também com a Comissão de
Acompanhamento, da qual resultou a leitura comunitária sintética da realidade de Imbaú. Devem,
89
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contudo, ser considerados como versão preliminar, sempre sujeita a aperfeiçoamento, aberta à
apreciação e à contribuição de cada cidadão. Só assim constituirão o que deles se espera: que
possam servir de base sólida à propositura de diretrizes e de proposições, etapa nevrálgica de todo
planejamento que se pretenda conseqüente.
Quadro 60
Matriz CDP dos Aspectos de Inserção Regional
TEMA
SITUAÇÃO
GEOGRÁFICA

CONDICIONANTES
Proximidade de Telêmaco
Borba
Vilas do Município de
Reserva próximas da divisa
oeste
Imbaú situa-se praticamente
no centróide da microrregião
REDE DE
Imbaú é "o meio do caminho"
TRANSPORTES entre o sul e norte do estado
Entroncamento rodoviário
importante BR-376 x PR-160
Ferrovia tangencia município,
em Leonardos
ECONOMIA
Economia dinamizada pelo
REGIONAL
pólo papeleiro de Telêmaco
Uma das microrregiões mais
pobres do Paraná
INSERÇÃO
Poucas exigências externas
AMBIENTAL
de preservação ambiental

DEFICIÊNCIAS
Impossível competir com
equipamento urbano de TB
Sobrecarga no equipamento
público local

POTENCIALIDADES
Mercado para produtos de
Imbaú
Possíveis clientes do
comércio e serviços de Imbaú
Possibilidade de ser sede de
algum equipamento estadual
Potencial para instalações
hoteleiras e de alimentação
Possível prestação de serviço
a caminhões

Distância à cidade inibe
qualquer aproveitamento
Difícil a diversificação a
partir da vocação madeireira
Domínio das atividades
reflorestadoras
Ausência quase total de
remanescentes de araucária

Possível pólo de alimentos
numa economia rural
monocultora
Pressão sobre reflorestadoras
viabiliza reservas

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008

Quadro 61
Matriz CDP dos Aspectos Ambientais
TEMA
ASPECTOS DA
GEOLOGIA
PEDOLOGIA /
DECLIVIDADES
COBERTURA
VEGETAL
USO ATUAL DO
SOLO RURAL

CONDICIONANTES
Diques de diabásio em
grande quantidade
Solo derivado de diabásio:
nitossolos e latossolos
Cobertura vegetal degradada

DEFICIÊNCIAS
Algumas declividades
acentuadas

POTENCIALIDADES
Potencial para reservas do
patrimônio natural
Solos de potencial econômico
elevado
Quase ausência de
Matas ciliares relativamente
araucária
conservadas
Esvaziamento rural em todo o Visível avanço da silvicultura Reserva de áreas para
Brasil (leve em Imbaú)
sobre áreas de lavoura
crescer o uso do solo
Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Quadro 62
Matriz CDP dos Aspectos Socioeconômicos
TEMA
DEMOGRAFIA
QUALIDADE
DE VIDA

CONDICIONANTES
Crescimento da população
(principalmente
IDH-M muito baixo (0,646)
IDH educação < 0,800
IDH longevidade < 0,700
IDH renda < 0,700

ECONOMIA

Economia primária depende
demais da madeira (49%)
Solos bons e disponibilidade
de braços
Cruzamento de estradas :
hospedagem e alimentação

DEFICIÊNCIAS
Infraestrutura (urbana) não
acompanha
Terceiro pior IDH-M do
Paraná em 2000
Analfabetismo dos idosos
Responsabilidade c/ vizinhos
Mortes em acidentes
(estradas e silvicultura)
Economia monocultora
Baixa empregabilidade
Concentração excessiva
Empresas de grande porte
Mão de obra pouco
preparada

POTENCIALIDADES
Ganhos de escala
Melhorando (muito devagar)
perante a média estadual
Resultados recentes
Freqüência escolar > 100%
Resultados do PSF sobre a
mortalidade infantil
Possibilidades de explorar a
condição urbana de TB
Matéria prima para indústria
Mercado urbano de TB
demandando alimentos
Caminho aberto pelo pólo
Soledade (Charqueada)

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.
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Quadro 63
Matriz CDP dos Aspectos Sócio-Espaciais
TEMA
MORFOLOGIA
URBANA

CONDICIONANTES
Sítio natural acidentado
Muitos fundos de vale em
zona urbana

HABITAÇÃO
SOCIAL

CRESCIMENTO
URBANO
CHARQUEADA
DE BAIXO

Presença dominante das
rodovias
Presença indiscriminada de
indústrias na malha urbana
Compacidade da ocupação
urbana
Casas populares no
Conjunto Pioneiro
Demanda por re-locação de
habitações precárias
Demanda por regularização
fundiária

DEFICIÊNCIAS
Declividades problemáticas
em Nicolau / Nogueira
Risco de contaminação /
ocupações
Insegurança
Zona central espremida
Conflitos de uso
Pressão sobre sist. viário
Pressão sobre as ruas do
sistema viário básico
Acesso problemático
Corre o risco de cair em
paternalismo permanente
Numericamente importante
(grande parte da cidade)

Demanda > Oferta em
habitação em geral

Necessidade de fazer
crescer o quadro urbano
(investir)
Existência de uma "vila"
Exigência adicional de
importante no sul municipal investimentos

POTENCIALIDADES
Macrozoneamento natural
Possíveis traçados orgânicos
Possíveis parques
(necessários numa cidade
sem praças...)
Possibilidades de re-locação
não muito traumáticas
Baixo custo da infraestrutura
em geral
Constituir um bairro integrado

Poderá implicar em
incremento da cidadania (e
do IPTU...)
Chance de que a
administração assuma a
direção...
Chance de que a
administração assuma a
direção...

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.

Quadro 64
Matriz CDP da Infraestrutura, Equipamentos e Serviços
TEMA
CONDICIONANTES
REDES DE
Espontaneidade do sistema
INFRAESTRUTURA viário urbano

EQUIPAMENTO
PÚBLICO

SERVIÇOS
PÚBLICOS

DEFICIÊNCIAS
Necessidade de
alargamentos e de
travessias
Tráfego muito pesado
Danos causados às
nas vias rurais
estradas pelos caminhões
madeireiros
Inexistência de rede pública Poluição / contaminação
de esgoto sanitário
(graves --> muitos arroios)
Equipamento de educação
Deslocamentos das mães
infantil : somente um CEI
Localização inadequada
Equipamento de ensino
Terrenos apertados em
fundamental
algumas das escolas
Equipamento de
Instalação única (no
ensino médio
centro) obrigando a
deslocamentos
Equipamento de saúde
Somente um posto, sem
pública
nem serviço de
emergências...
Equipamento cultural
Resume-se à biblioteca
ganha do governo estadual
Equipamento desportivo e
Imbaú é uma "cidade sem
de lazer
praças"
Coleta de lixo com demanda Dificuldades: ruas
crescente
íngremes e estreitas
Coleta de recicláveis
inexistente
Transporte intramunicipal
não regulamentado
Comunicações e serviços
postais

POTENCIALIDADES
Possíveis vias locais mais
baratas que a média
Possibilidade / necessidade
de convênios
Possíveis sistemas
semicondominiais baratos
Possível a oferta de CEIs em
cada macrozona / bairro
Distribuição adequada nas
macrozonas / bairros

Cobrar participação
Rodonorte e SESA-Paraná
Possível a instalação de
equipamento multiuso
Possível aproveitamento dos
parques e dos largos viários
Caminhão novo (recente)
Aterro compartilhado com
TB

Baixo nível econômico da
população
Isolamento de algumas
populações rurais

Metropolitano recém
instalado Possíveis
consórcios
Necessidade de mais
Possível rede em
telefones públicos (urbanos Charqueada e postos na
e rurais)
zona rural

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.
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Quadro 65
Matriz CDP dos Aspectos Institucionais
TEMA
RECEITA
MUNICIPAL

CONDICIONANTES
Falta de regularidade
fundiária da própria cidade
Orçamento global per capita
de 0,17 salários-mínimos

DEFICIÊNCIAS
Reduzido lançamento de
IPTU e taxas
Pobreza da população
--> baixo coeficiente de
ICMS
DESPESAS
1 funcionário cada 36
Baixa cobertura (caso da
MUNICIPAIS
habitantes
saúde)
Capacidade de investimentos Incide sobre um orçamento
muito reduzido
PARTICIPAÇÃO Município novo
Mobilização social
DA
relativamente baixa
SOCIEDADE

POTENCIALIDADES
Recadastramento poderá
aumentar taxa de cidadania
Potencial para ICMS
ecológico Taxas florestais
(sub judice)
Economia de meios como
diretriz
Acesso a linhas de
financiamento especiais

Fonte: Elaborado pela Consultoria, 2008.
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3.8
MAPAS
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