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ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA :  

 
 
 
 
 
 
“ Conhecermos o Presente para planejarmos o Futuro” 
 
O presente documento intitulado de Análise Temática Integrada tem como objetivo retratar a atual situação do 
município de Telêmaco Borba em seus diversos aspectos. Procura ser uma ferramenta para a discussão com 
toda a comunidade a fim de identificar nossas Condicionantes, Deficiências e Potencialidades orientando com 
isso a definição das diretrizes para o futuro do município. 
A presente Análise Temática obteve ao longo destes meses informações junto aos órgãos governamentais 
através de seus bancos de dados, bem como recebendo informações das secretarias municipais.  
Este documento não tem por objetivo esgotar as discussões que envolvem os aspectos municipais, mas 
apenas ser instrumento que desperte questões que sejam fundamentais para garantir a qualidade de vida em 
nosso município, bem como garantir um futuro de desenvolvimento.  
Serão discutidos de forma sintética os Aspectos Históricos do município, tema importantíssimo para que 
conheçamos a origem do município os reflexos de influências obtidas ao longo de sua existências.  
Aspectos Regionais, Ambientais, Sócio-Econômicos, Sócio-Espaciais, Infra-Estrutura Urbana e Institucionais, 
aspectos estes que serão analisados através de ilustrações e espacialização através de mapas temáticos os 
quais permitirão uma visualização de todo o território urbano e municipal, fazendo com que nossa análise 
tenha uma abordagem integrada da cidade identificando áreas deficientes em infra-estrutura, etc., munindo-
nos de informações para as audiências públicas. 
Através disto teremos claro em nossas mentes nas deficiências que teremos que procurar corrigir, nas 
condicionantes que serão incluídas em nosso planejamento e nas potencialidades a serem desenvolvidas e 
exploradas.  

Coordenação Técnica da Análise Temática. 
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1.1-  Histórico da Ocupação do Estado do Paraná :  

A ocupação humana da região onde hoje se localiza o Estado do Paraná data da pré-história havendo indícios de 
ocupação datados de 7.500 a.C. 

O primeiro europeu que se tem notícia de ter estado em “terras paranaenses” foi o português Aleixo Garcia que em 
1516 participou de expedição comandada pelo Espanhol Juan de Solis que aportou na Ilha de Santa Catarina. Aleixo 
Garcia se embrenhou nos sertões passando por “terras paranaenses” em direção ao que seria hoje o Paraguai em 
busca do mitológico Eldorado. Ele e toda sua expedição jamais retornaram tendo sido dizimados por Índios. 
Posteriormente, a expedição de Francisco Chaves e Pero Lobo teve a mesma sorte em “terras paranaenses”. 

A fim de garantir a posse sobre as terras descobertas no ocidente o Rei de Portugal D. João III, adota no Brasil o regime 
das Capitanias Hereditárias. Em 1536, duas capitanias foram criadas no litoral paranaense: a de São Vicente, na região 
da barra de Paranaguá e a de Bertioga doada a Martin Afonso e a de Sant’Ana, desde a Barra de Paranaguá descendo 
pelo litoral sul, até onde fosse legítima a posse portuguesa dado ao tratado de Tordesilhas, esta doada a Pero Lopes de 
Souza. 

Considerada legítima a posse espanhola no ocidente além da linha do Tratado de Tordesilhas, Dom Álvaro Nunes 
Cabeza de Vaca, em 1541, partido da ilha de Santa Catarina, seguindo os passos de Aleixo Garcia se embrenha pela 
mata da orla Atlântica vindo repontar nos Campos Gerais, de onde continuou pela trilha indígena conhecida atualmente 
como Caminhos do Peabirú até trespassar o Rio Paraná chegando a onde hoje se localiza Assunção, capital do 
Paraguai. 

Nesta época a Coroa Espanhola pretendia legitimar e garantir as posses de suas terras no Ocidente, que incluíam a 
maior parte do atual território paranaense, com este objetivo em 1554, sob o governo de Martinez Irala, Diego de 
Vergara fundou a povoação de Ontiveiros, à margem oriental do Rio Paraná, pouco acima da foz do Rio Iguaçu. 

Posteriormente, em 1557, a nova povoação foi transferida por Ruy Dias Melgarejo para a foz do Rio Piquiri sob o nome 
de Cidade Real del Guairá. Melgarejo, ainda fundou, em 1576, na confluência do Rio Corumbataí com o Rio Ivaí, a Villa 
Rica del Espiritu Santo, situada onde hoje é o Município de Fênix. 

O objetivo destas povoações era assegurar os Caminhos do Peabirú ante o avanço Português partindo de São Paulo 
rumo ao Ocidente. 

Nas últimas décadas do século XVI os paulistas, em busca de mão de obra escrava, abrem ofensivas contra os 
indígenas no território paranaense através das Entradas de Jerônimo Leitão em 1.585 e Jorge Correia em 1.594, 
Manoel Soeiro em 1.595 e João Pereira de Souza em 1.596. 

Os indígenas da região do Guairá resistiam contra o domínio espanhol ao que por sugestão de Hernando Arias 
Saavedra, Adelatado de Assunção, o Rei de Espanha, por meio da Carta Régia de 1.608 criou a Província del Guairá, 
confiando-a aos jesuítas espanhóis a missão de conversão e pacificação dos indígenas. A Província del Guairá 
abrangeu as terras ao ocidente do Rio Paraná, chegando a leste até o Rio Tibagí, ao norte até o Rio Paranapanema ao 
sul o Rio Iguaçu e a oeste até o Rio Paraná. 

A atividade econômica da região na época, além da agricultura de subsistência, era a coleta e a produção de mate 
exportado para a região do Prata, tendo sido estabelecidas às reduções  jesuíticas de Nossa Senhora de Loreto, Santo 
Ignácio Mini, São Francisco Xavier, Nossa Senhora de Encarnação, São José, Sete Arcanjos de Taioba, São Paulo de 
Iniaí, Santo Antônio, São Miguel, Jesus Maria, São Tomé, São Pedro e Nossa Senhora da Conceição. Estas reduções 
eram o alvo das incursões paulistas que vinham até elas em busca de índios para escravizar. 

As constantes Bandeiras promovidas pelos paulistas acabaram por arrasar as reduções jesuíticas. Em 1628 o 
Bandeirante Raposo Tavares à frente de sua milícia arrasa a Empresa Jesuítica do Guairá, ao que por fim, em 1632, a 
Cidade Real e a Villa Rica foram abandonadas pelos jesuítas de modo que assim as Bandeiras barraram a expansão 
espanhola rumo ao Atlântico, firmando o domínio português a margem oriental do Rio Paraná. 

Em 1.750 Portugal e Espanha firmaram o Tratado de Madri pelo qual poderiam ser legitimadas as conquistas 
portuguesas além do meridiano de Tordesilhas, assim o território que viria a ser o estado do Paraná fica sob o domínio 
de Portugal. 

Ao longo do século XVIII diversas incursões militares, Entradas e Bandeiras consolidaram a dominação e ocupação do 
território pelos portugueses. 

No início do século XIX se intensifica a colonização da região com a vinda de imigrantes de vários países Europeus 
iniciando-se com famílias alemãs que se fixaram na Lapa e em Rio Negro. 
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Em 20 de agosto de 1.853, pela lei 704, o Paraná passa de Comarca de São Paulo a Província do Paraná. 

De 1860 a 1880, 27 Colônias são fundadas nos arredores de Curitiba, Paranaguá, Morretes, Araucária, São José dos 
Pinhais, Antonina, Lapa, Campo Largo Palmeira e Ponta Grossa. Simultaneamente, por iniciativa de fazendeiros 
paulistas e mineiros, se inicia a formação de fazendas de café no norte do estado sendo fundada a Colônia Mineira em 
1.862 e Tomazina em 1865. Ao mesmo tempo, no Sudoeste do Paraná são formadas 34 colônias por imigrantes 
italianos, poloneses, ucranianos sírios e libaneses. 

Em 1889 o Governo Imperial dá em concessão à Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do Sul, subsidiária da 
Brazilian Railways Company, terras devolutas no sudoeste, norte e oeste do estado do Paraná, compreendendo nove 
quilômetros para cada lado por onde passasse a ferrovia. 

O período compreendido entre o fim do século XIX e início do século XX é marcado por conflitos limítrofes com São 
Paulo, com a Província de Santa Catarina, com a Argentina e Paraguai, sendo que a questão limítrofe com Santa 
Catarina só foi resolvida com acordo realizado em 1916, após a guerrilha do Contestado. 

Em 1927 o governo do Estado realiza várias concessões de terras no norte do estado à Companhia de Terras Norte do 
Paraná iniciando-se a fundação de várias cidades como, por exemplo, Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia, Arapongas, 
Apucarana, Assai e Uraí. 

Neste mesmo período se inicia a povoação do sudoeste do estado com levas de migrantes oriundos do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina, iniciando-se por Pato Branco e seguindo pelos vales dos rios Chopin, Piquiri e Paraná. 
Paralelamente o Governo do Estado prossegue com sua política de colonização de terras devolutas e de antigas 
concessões retornadas ao seu patrimônio no Oeste Paranaense fundando as colônias Piquirí, Cantú, Goio-Bang e Goio-
erê, Manoel Ribas, Muquilão e Mourão. 

No Norte e Noroeste do Estado a concessionária Companhia Maripá – Industrial Madeireira e Colonizadora Rio Paraná 
S.A. funda diversas colônias entre elas Jaguapitã, Centenário, Interventor e Paranavaí. 

Ao final da década de 60 estava concluída a ocupação territorial do Estado do Paraná. 

 

1.2 – Histórico da Ocupação Regional * :  

A ocupação do território do Estado do Paraná começou apenas cerca de século e meio após a descoberta do Brasil. 
Com a descoberta do ouro nos ribeirões que deságuam na Baía de Paranaguá, considerável fluxo populacional, 
provindo das regiões de Santos, São Vicente, São Paulo e Rio de Janeiro, dirigiu-se para aquela área com a finalidade 
de explorar o metal precioso. E foi justamente a exploração mineral a causa primeira da penetração e ocupação do 
território paranaense. Assim, à medida que as penetrações subiram o primeiro e segundo planaltos, novos núcleos e 
caminhos iam surgindo. 

Essa região do Estado não só teve um movimento de ocupacional no sentido leste-oeste determinado principalmente 
pela exploração de metais preciosos, como sua ocupação se completa no sentido norte-sul dentre os séculos XVIII e 
XIX com as tropas de gado bovinos. Esse segundo sentido de ocupação do território se deu através dos caminhos 
históricos, merece destaque o caminho de Sorocaba a Viamão que, de sua penetração, gera o estabelecimento de 
aglomerados populacionais que mais tarde resultariam em várias cidades do Paraná. 

Este caminho ligando os centros criadores de gado vacum, muares e eqüinos, localizados no Rio Grande do Sul, ao 
principal mercado pecuário da época, a cidade de Sorocaba que por sua vez abastecia destes gêneros às minas de 
Ouro Preto, atravessou o Paraná na altura do Segundo Planalto criando condições para o aparecimento de várias 
povoações como Itararé, Jaguariaíva, Lança (Piraí do Sul), Iapó (Castro), Ponta Grossa, Lapa, Palmeira, Campo Largo.  

A princípio eram primitivamente lugares de pouso e currais de descanso ou invernadas de gado, e enfileirava-se uma 
após a outra ao longo da rota, separada entre si por uma distância que correspondia a um dia de viagem do tropeiro.  

Apesar de não compor especificamente o Caminho de Viamão, Tibagí também servia de pouso para a tropa que seguia 
dos Pampas Gaúchos pelo interior do Rio Grande do Sul passando pelos Campos de Guarapuava em direção à 
Sorocaba. 

Com a penetração de expedições mineradoras ao longo do rio Tibagí e a dizimação dos índios, os mineiros foram 
construindo seus ranchos num lugar plano à margem esquerda do Tibagí. Em 1794 o paulista Antônio Machado Ribeiro 
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legaliza sua posse sobre as terras onde hoje está a cidade de Tibagí, que em 1872 foi elevada à categoria de vila, ainda 
pertencente ao município de Castro, e já atingia mais de 1.700 moradores. Tornou-se cidade e se constituiu de 
município próprio em 1897. 

POPULAÇÃO DA PROVINCIA DO PARANÁ - 1854 

Região Litorânea População 
Paranaguá 6.533 

Antonina 4.160 

Morretes 3.709 

Guaraqueçaba 3.476 

Guaratuba 1.564 

Região do Planalto População 
Curitiba 6.791 

Castro 5.899 

Lapa 5.406 

São José dos Pinhais 4.660 

Campo Largo 3.690 

Ponta Grossa 3.033 

Guarapuava 2.520 

Votuverava 2.018 

Rio Negro  1.884 

Palmeira 1.818 

Iguaçu 1.652 

Tibagí 1.640 
Jaguariaíva 1.071 

Palmas 734 

Total 62.258 

Fonte: Padis, 1981.* - baseado nos trabalhos de ITCF-SEAB, 1990 e Livro: Capital do Papel: A história do Município de Telêmaco Borba; autor: André 

Miguel Sidor Coraiola; A.M.S. Coraiola, 2003; 4ª edição 

1.3 – Histórico Municipal :  

Os primeiros relatos acerca da região que posteriormente viria a ser o Município de Telêmaco Borba remontam ao 
século XVII quando das aventuras do Bandeirante Fernão Dias Paes Leme – “O Caçador de Esmeraldas”. No século 
XVIII, veio o pleito de sesmaria da região por João Pereira Braga, justificando sua posse sobre “uns campos na 
paragem chamada o Alegre”, certificada junto ao Livro do Tombo da Vila de Santos em 27 de maio de 1724. Nestes 
tempos a região ficou conhecida como “Campos do Alegre”. 

Nos meados de 1750 iniciou-se a ocupação das terras dos Campos Gerais do Paraná a fim de abastecer de toda sorte 
de gêneros São Paulo e Minas Gerais gerando a proliferação demográfica em torno do caminho “Viamão-Sorocaba”, 
cenário geográfico do ciclo econômico do Tropeirismo. 

Em oposição à ocupação da área por fazendeiros houve forte resistência indígena. Pelo que, através da Carta Régia de 
1808, a Câmara da cidade de Castro ficou a incumbência de garantir um mínimo de segurança na região. À frente de tal 
tarefa ficou o fazendeiro José Félix da Silva, proprietário da Fazenda Fortaleza, esta a mais ocidental da região. Este 
comandando seus homens em campanha contra os índios caingangues por fim travaram batalha decisiva praticamente 
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exterminando-os na localidade hoje denominada de Harmonia. Fato pelo qual a região passou a ser conhecida como 
“Mortandade”. 

Uma vez pacificada toda a região coube como gleba patrimonial a José Félix da Silva, vindo a chamar-se “Fazenda do 
Alegre”. Passando como herança aos seus descendentes, nos idos de 1880, já com o nome Fazenda Monte Alegre, 
acabou como propriedade do militar federalista Bonifácio José Batista – o “Barão de Monte Carmelo”. Em 1926, os 
descendentes de Bonifácio Batista, associados aos proprietários franco-brasileiros da “Companhia Agrícola e Florestal e 
Estrada de Ferro Monte Alegre”, passam a explorar o lugar, na forma de minérios, madeira, incentivo à agricultura, 
colonização e construção de estrada de ferro.  

Realizou-se empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná para aporte financeiro do investimento dando-se a própria 
fazenda em garantia.  Não tendo à empreitada prosperado, em 1932 a fazenda passou ao Banco do Estado do Paraná, 
com a arrematação da massa falida. 

Na época estudos relatavam a existência de 9.000.000 m³ de madeira de pinheiro, assim, concluindo-se que seriam 
viáveis a construção de serrarias, e manufaturas madeireiras diversas inclusive o estabelecimento de uma fábrica de 
papelão, papel e celulose. 

Em 1934, a Fazenda Monte Alegre foi comprada do Banestado pela família Klabin e associados. No início da década de 
1940 organizou-se o primeiro núcleo operacional, com função de criar a infra-estrutura mínima à fábrica de papel e que 
recebeu a denominação de Lagoa.  

Na seqüência iniciaram-se as ações para a construção da usina hidrelétrica de Mauá. Em 1942 é lançada a pedra 
fundamental para a construção da Fábrica de Papel e Celulose nas proximidades do rio mortandade que recebeu o 
nome de Harmonia. 

Na data de 16 de abril de 1947, as IKPC fabricam o primeiro rolo de papel jornal do Brasil. 

Por volta de 1950 a população de Monte Alegre beirava 20.000 habitantes, sendo tal realidade preocupante, já que as 
IKPC estavam suportando obrigações industriais e de administração pública plena. Em conseqüência, por iniciativa de 
Horácio Klabin, deu-se a aquisição e loteamento da margem esquerda do rio Tibagí. Adquirida a gleba de 300 alqueires 
de Arthur Ferreira dos Santos. Em 1954, a “Cidade Nova” contava com mais de 6.000 habitantes. Ainda assim, Monte 
Alegre e Cidade Nova continuavam sob a administração formal do município sede, que era Tibagí. À vontade de auto 
administrar-se gerou um movimento de emancipação política do local. Foi instituída uma comissão que solicitou à 
Assembléia Legislativa do estado a aprovação do projeto. O nome escolhido para a cidade, naquele momento, foi 
“Wolfflândia”, em homenagem ao saudoso Wolff Klabin. 

A 19 de julho de 1960, o governador Moysés Lupion sancionou a lei que criava 59 municípios no estado, entre os quais 
o de Cidade Nova, tendo como prefeito interino Cacildo Batista Arpelau que também chefiava o poder executivo 
tibagiano. Contudo, tal lei foi revogada em 31 de dezembro de 1960. Com o advento do governo Ney Braga, a 05 de 
julho de 1963, com a Lei Estadual n. 4.738 houve o desmembramento definitivo e a nova denominação: Telêmaco 
Borba. Sua instalação oficial deu-se em 21 de março de 1964, tendo sido empossado, como primeiro prefeito, o cidadão 
Péricles Pacheco da Silva. 

Para a escolha do nome do novo município, diversos nomes foram cogitados entre eles: Papelândia, Klabinópolis e 
Monte Alegre do Paraná. Contudo, o nome dado ao município foi Telêmaco Borba, através da ação bem articulada de 
Guataçara Borba Carneiro então presidente da Assembléia Legislativa do Estado e neto de Telêmaco Borba. Que teceu 
homenagem ao indianista, etnógrafo, geógrafo, paleontólogo, letrista, escritor e historiador, militar federalista e exilado 
político, Ex-presidente da Província do Paraná, ex-Deputado e ex-Prefeito de Tibagí, Coronel federalista e maragato 
Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba. 
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2.1  - Caracterização Regional:  

“Mesorregiões geográficas” é a distribuição do estado em regiões geográficas definidas pelo IBGE em 1976, que adotou 
como um dos critérios a estrutura produtiva de cada região. O Estado do Paraná é dividido em dez mesorregiões 
geográficas, sendo a Região Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Centro Oriental, Oeste, Centro 
Sul, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e 

Sudoeste.  

O Município de Telêmaco Borba encontra-se inserido na Região Centro Oriental, região esta que compõem-se de 14 
municípios, caracterizando-se como sendo a região de menor número de unidades administrativas (municípios) do 
Paraná. A região centro-oriental é composta pelos municípios de Ponta Grossa, Castro, Telêmaco Borba, Tibagí, 
Carambeí, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés, Arapotí, Ventania, Ortigueira, Imbaú e Palmeira, conforme mapa abaixo.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba – Mapa da Região Centro Oriental do Estado do Paraná 
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A região possui grande importância, principalmente no ramo madeireiro e industrial papeleiro. Outra característica 
marcante desta região é relativa as extensões territoriais dos municípios constantes desta região que se apresentam 
como as maiores em relação aos demais município da Estado, conforme ilustrado abaixo. 

A Região Centro Oriental possui uma área total de 21.592 quilômetros quadrados e apresentava uma população total 
em 2000 de 623.356 habitantes, correspondendo a 6,5% da população total do estado. 

 

Dentro de outros recortes regionais o município de Telêmaco Borba consolida-se com sendo centro de uma micro-
região, composta pelos municípios de Tibagí, Ortigueira, Imbaú e Reserva, sendo estes municípios participantes da 
Associação dos Municípios dos Campos Gerais – AMCG, divisão sócio econômica adotada para a Região Centro 
Oriental. 

Com 81,2% de sua população vivendo nas áreas urbanas, a região caracteriza-se em um processo de urbanização 
significativo já desde os anos 70, quando era a única do interior do estado a ultrapassar os índices de  50% de 
urbanização.  

2.1.1  - POPULAÇÃO RESIDENTE NA MESOREGIÃO CENTRO-ORIENTAL EM 1991 E 2000 

1991 2000 Municípios 
Pop. Urb. Pop. Rural Pop. Total Pop. Urb. Pop. Rural Pop. Total 

Arapoti 11.413 9.560 20.973 17.487 6.397 23.884 
Carambei 6.203 5.298 11.501 10.494 4.366 14.860 
Castro 32.922 21.916 54.838 43.250 20.331 63.581 
Imbaú 3.762 4.219 7.981 5.483 3.991 9.474 
Jaguariaiva 19.241 5.538 24.779 25.621 5.159 30.780 
Ortigueira 5.412 22.092 27.504 8.363 16.853 25.216 
Palmeira 14.878 14.168 29.046 17.268 13.579 30.847 
Piraí do Sul 12.314 7.100 19.414 14.624 7.023 21.647 
Ponta Grossa 221.671 10.033 231.704 266.683 6.933 273.616 
Reserva 7.192 16.708 23.900 9.611 14.366 23.977 
Sengés 8.244 6.751 14.995 13.353 4.425 17.778 
Telêmaco Borba 50.887 7.279 58.166 58.354 2.884 61.238 
Tibagí 7.043 9.380 16.423 10.279 8.155 18.434 
Ventania 3.423 2.913 6.336 5.357 2.667 8.024 

Fonte: IBGE 
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O município de Ponta Grossa apresenta-se como centro principal da região centro-oriental,  operando como ponto de 
confluência das relações entre Sul e Sudeste brasileiros e da penetração para o interior do estado, com nível de 
centralidade forte, caracterizando-se como  sendo centro urbano de grande dimensão e o quarto maior do Estado do 
Paraná. 

Inseridos ainda na região centro-oriental o município de Telêmaco Borba caracteriza-se como urbano de média 
dimensão, Jaguariaíva urbano de pequena dimensão, ambos com nível de centralidade muito fraca. O município de 
Castro embora esteja em processo de transição para o urbano com média dimensão e nível de centralidade fraco, pode 
ser considerado dentre os principais centros da região cm sendo  integrante da aglomeração descontínua de Ponta 
Grossa. Os outros cinco municípios estão em processo de transição para o urbano com pequena dimensão e apenas 
três são rurais com pequena dimensão. 

Com uma população rural rarefeita e pequena, a região não pode ser caracterizada como área de esvaziamento. 
Apenas após 1980 passa a apresentar pequeno decréscimo nas taxas de crescimento da população rural, generalizado 
em todos os seus municípios. Por outro lado, a população urbana vem crescendo de forma acentuada também em 
todos os municípios, com alguns apresentando as taxas mais elevadas do estado. 

 

 

 

A região mantém, ao longo do período na formação da renda estadual, participação de aproximadamente 7%, quarta 
posição entre as mesorregiões do estado. Três de seus municípios - Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba - estão 
entre os 14 que apresentaram maior participação no valor adicionado fiscal do Paraná (2,74%, 1,17% e 1,08%, 
respectivamente). Setorialmente, a região está entre as quatro maiores do interior, com 7,05% no setor secundário e 
9,49% no primário. 

Com uma estrutura industrial diversificada centrada em Ponta Grossa, tem como particularidade integrar três municípios 
que respondem pela maior produção de papel/papelão do estado, Telêmaco Borba, Jaguaraiaíva e Arapoti 
concentrando nessa mesorregião 61,86% desse gênero. Em uma tendência de complementaridade, pelo uso comum da 
madeira, com 12,66% do total no estado, é mais expressivo em Sengés, Castro, Palmeira e Ponta Grossa, e apenas 
neste último avança para o mobiliário, no qual participa com 5,70% do total do gênero no estado.No entanto é no 
segmento agroalimentar que ainda reside a principal dinâmica econômica da região representando 14,35% do gênero 
alimentos e 2,82% do gênero química no estado, situando-se entre as quatro maiores mesorregiões no setor. Ressalve-
se que Ponta Grossa está entre os municípios com maior participação nesses gêneros, com 8,22% e 12,12%, 
respectivamente. O gênero de alimentos é sustentado por duas grandes bases: uma moderna produção agrícola e uma 
forte expressão na produção de lácteos. 
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Dentre as mesorregiões, esta se destaca pela elevada produtividade de soja, trigo e milho, que representa 83,4% do 
total produzido, juntamente com grandes empresas moageiras. Também é a mais importante bacia leiteira do estado e 
tende a consolidar-se como o principal pólo de derivados lácteos. Por essa grande expressão produtiva, na maioria dos 
municípios, a mão-de-obra é preponderantemente ocupada na agropecuária. Apenas em Telêmaco Borba e 
Jaguariaíva, a indústria papeleira absorve maior proporção de trabalhadores que os demais setores. 

 

2.1.2 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL DA MESO-REGIÃO CENTRO-ORIENTAL DO 
PARANÁ ENTRE 2000 E 2015 

 
TX. ANUAL 2000 (BASE) 2010 2015 

MUNICIPIO 
% POP. % POP. % POP. % 

Tibagí 1,34 18.434 2,96 21.059 2,89 22.508 2,86 

Ortigueria -1,00 25.216 4,05 22.805 3,13 21.687 2,76 

Telêmaco Borba 0,60 61.238 9,82 65.013 8,92 66.987 8,52 

Imbaú 2,00 9.474 1,52 11.549 1,59 12.751 1,62 

Reserva 0,04 23.977 3,85 24.073 3,30 24.121 3,07 

Ventania 2,76 8.024 1,29 10.535 1,45 12.071 1,54 

Arapoti 1,51 23.884 3,83 27.746 3,81 29.905 3,80 

Jaguariaíva 2,53 30.780 4,94 39.516 5,42 44.775 5,69 

Sengés 1,98 17.778 2,85 21.629 2,97 23.857 3,03 

Piraí do Sul 1,26 21.647 3,47 24.534 3,37 26.120 3,32 

Castro 1,72 63.581 10,20 75.403 10,35 82.115 10,44 

Carambei 3,00 14.860 2,38 19.971 2,74 23.151 2,94 

Ponta Grossa 1,94 273.616 43,89 331.581 45,52 365.015 46,42 

Palmeira 0,70 30.847 4,95 33.076 4,54 31.250 3,97 

TOTAL          623.356  100,0 728.490  100,0 786.313   100,0 
Fonte: IBGE 

 

A renda per capita regional é uma das mais elevadas do estado, próxima à da mesorregião metropolitana de Curitiba. 
No entanto, internamente, reproduz diferenças que mostram que seus principais centros – Ponta Grossa e Castro – têm 
renda duas vezes maior que a de municípios que não se integram à dinâmica econômica regional – como Ortigueira e 
Reserva. Na região, a proporção de chefes de domicílio com rendimento de até dois salários mínimos é de 50%, e a de 
analfabetos maiores de 15 anos é de 84,45% - indicadores desfavoráveis considerando-se o alto grau de urbanização. 
A escolaridade média é de quatro anos de estudo (dentre as mais baixas do estado), sendo que em Sengés, Tibagi e 
Reserva caem para 3 anos. 

O IDH-M confirma as dificuldades em se alcançar um padrão de desempenho no patamar médio paranaense. À 
exceção de Ponta Grossa, que faz parte do pequeno conjunto de 23 municípios paranaenses considerados de alto 
desenvolvimento, os demais apresentam esse indicador inferior ao do Estado. O grau de instrução da população de 15 
anos ou mais de idade alcança a média de sete anos em Ponta Grossa, enquanto em outros municípios chega apenas 
a quatro. O indicador de mortalidade infantil, bastante expressivo das condições de saúde, educação e saneamento 
apresenta-se elevado em grande número de municípios. São também deficitários os serviços adequados de esgoto, 
bastante defasados dos níveis de atendimento relativos à rede de abastecimento de água. 
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Evidenciando o grau de desigualdade social e regional, poucos municípios apresentam taxas de pobreza inferiores à 
média do Paraná e alguns registram o dobro dessa média. No caso desses municípios, em particular, o atendimento às 
demandas sociais encontra maiores limites, considerando que a composição das finanças municipais guarda extrema 
dependência de transferências do governo federal. 

A diversificação de atividades econômicas e principalmente os segmentos mais modernos ainda estão em Ponta 
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Grossa, com poucos vestígios de desenvolvimento de atividades com caráter de integração metropolitana com os 
demais municípios. Assim, percebe-se um crescimento urbano ligado à evasão rural de áreas contíguas, como em 
Tibagi (3,96% a.a.), sem sinalizar capacidade de sustentação, pelo perfil das atividades econômicas que a área 
desenvolve. 

Com relação à taxa anual de crescimento verifica-se que a microrregião de Telêmaco Borba é a mais estagnada. 
Enquanto as microrregiões de Ponta Grossa e Jaguariaíva tiveram um crescimento populacional entre 1991 e 2000 de 
17% e 27% respectivamente, a microregião de Telêmaco Borba teve um incremento populacional na ordem de 4%. 
Destaque para Ortigueira que teve um decréscimo populacional. 

O que se observa após a criação de novos municípios como os casos de Imbaú, Ventania e Carambei, estes 
apresentam taxas de crescimento acima da média de suas microrregiões. Tal fato pode ser explicado por meio do 
processo de periferização, onde quanto mais periférica se encontra a cidade, menores são os preços dos lotes urbanos, 
atraindo maior numero de pessoas de baixa renda, e constituindo-se como cidades dormitórios. 

Há que se ressaltar que a mesorregião possui fatores com forte potencial de desenvolvimento socialmente mais 
harmonioso. A diversificação da matriz produtiva possibilita a maximização das vocações locais, bem como a abertura 
para a entrada de novos segmentos que possam ampliar ou complementar as cadeias existentes. Destaca-se o elevado 
potencial para o turismo, dado o importante patrimônio histórico-cultural, atrativos naturais peculiares em função do 
relevo contrastante e biomas diversificados, com ênfase ao canyon Guartelá e ao Parque Estadual de Vila Velha, como 
sítios naturais de grande valor turístico. 

Fontes: 

Redes Urbanas Regionais – Série “Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil” – Sul, IPEA, IBGE, 
UNICAMP, IPARDES. 

Leituras regionais : mesorregiões geográficas paranaenses : sumário executivo / Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social. – Curitiba : IPARDES, 2004. 

2.2 -  Inserção do Município no Contexto Regional :  

O município de Telêmaco Borba está localizado no Centro-Leste paranaense e é um dos municípios integrantes da 
Região Administrativa 04- Região dos Campos Gerais do Paraná , pertencente à Associação dos Municípios da Região 
dos Campos Gerais – AMCG , que é formada por 21  municípios, sendo : Arapotí, Cãndido de Abreu, Carambeí, Castro, 
Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Lapa, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, 
Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagí e Ventania.  

O município de Telêmaco Borba faz divisa ao Norte com o Município de Curiúva – PR, a Oeste com o Município de 
Ortigueira, ao Sul com o Município de Tibagí, a Leste com o Município de Ventania e à sudoeste com o Município de 
Imbaú, sendo que seu perímetro é definido na lei 4.738 de 05 de julho de 1963, alterada pela lei 9.277 de 28 de maio de 
1990 que desmembrou o município do Imbaú. 

O município está estrategicamente localizado entre o município de Curitiba e Londrina, caracterizando-se também como 
cidade pólo de sua micro-região que compreende os municípios de Curiúva, Tibagí, Ventania, Imbaú, Ortigueira e 
Reserva. 

 

 

 

 

FIGURA 01: Localização Estado do Paraná no Mapa do Brasil 
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FIGURA 02: Região dos Campos Gerais no Estado do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02: Município de Telêmaco Borba em relação os limites estaduais 
FONTE: www.mte.gov.br 
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A área municipal se estende por 1.508,384 Km2 (dados PARANACIDADE 10/2005), confrontando-se ao norte com o 
município de Curiúva, à oeste com o município de Ortigueira, ao sul com o município de Tibagí, Ventania e Imbaú, 
conforme ilustrado no mapa abaixo :  

O município de Telêmaco Borba é composto pelo distrito sede que corresponde uma área urbana de 28,33 Km2 ( Lei 
Municipal nº 1.277 de 26/11/2000 ), onde se concentra 95,29 % da população total municipal, e ainda distritos 
distribuídos ao Sul do município, como o distrito de Triângulo e Vila rural. Ainda nas divisas municipais, encontram-se os 
distritos de Harmonia e Lagoa situados na Fazenda Monte Alegre de propriedade da Indústria Klabín onde o distrito de 
Harmonia se encontra implantada o parque fabril da empresa, e o distrito de Lagoa que tem a função de sede florestal 
da empresa.  

A sede municipal tem como coordenadas geográficas uma latitude de -24,32º e longitude de – 50,61º estando a uma 
altitude de 768 metros ao nível do mar.  

 

FIGURA 03: Principais municípios do Estado do Paraná 

 

2.2 - REGIÃO SOCIO-ECONÔMICA:  
O Município de Telêmaco Borba esta inserido na extremidade norte da região centro-oriental fazendo divisa com os 
município de Ventania, Ortigueira, Imbaú e Tibagí, também pertencentes a mesma região econômica.  
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Inserção do Município de Telêmaco Borba em relação a Região Centro Oriental 

Fonte : Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 

 

2.3 – REDE DE TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE :  

 

2.3.1– Acesso Rodoviário :  
O município de Telêmaco Borba é servido pela PR 160 denominada Rodovia do Papel,  que propicia o acesso, a 
sudoeste com a BR 376 ( denominada Rodovia do Café), a qual corta o município de Imbaú, e a noroeste no município 
de Curiúva, liga-se à rodovia PR 090 denominada Rodovia do Cerne. 

A PR 160 possui a função de absorver o tráfego da maior parte das estradas vicinais do município e é importante eixo 
de ligação entre a Sede municipal e as rodovias BR 376 e PR 090. Esta rodovia caracteriza-se por pistas simples em 
todo seu trajeto comportando um tráfego intenso de veículos de carga que operam no transporte de matéria-prima, 
produtos manufaturados, etc. A rodovia também é utilizada para o abastecimento de matéria prima à empresa papeleira 
e madeireiras constantes do município, sendo principal eixo viário de coleta das vias vicinais, que percorrem as áreas 
rurais e reflorestamento do município. 

 O município possui ainda ligação com o município de Tibagí através da PR 340, tendo seu início no Distrito de 
Triângulo.  

As distâncias a serem percorridas tendo como ponto de partida a sede municipal de Telêmaco Borba às principais 
cidades do estado e do Brasil, estão descritos no quadro a seguir :  

Destino/ Estado Rodovia Distância (Km) 

Londrina – PR BR 376 181,00 

Curitiba – PR BR 376 237,00 

Ponta Grossa – PR BR 376 130,00 

Maringá – PR BR 376 249,00 

Foz do Iguaçu BR 376 609,00 

                             Fonte: www.aondefica.com.br 

http://www.aondefica.com.br/
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2.3.2 – Acesso Ferroviário : 
Telêmaco Borba é servido por sistema de transporte ferroviário, porém o ramal que liga Piraí do Sul a Fazenda Monte 
Alegre pertence as Industrias Klabín com uso exclusivo da empresa no transporte de cargas.  

O Ramal Monte Alegre, segundo o site www.estaçoesferroviárias.com.br, teve seu primeiro trecho inaugurado em 1949, 
que ligava a estação de Joaquim Mutrinho à Barro Preto. Apenas em 1958 a segunda etapa foi concluída, chegando à 
fábrica de papel e celulose da Indústria Klabín, com sede na Fazenda Monte Alegre às margens do Rio Tibagí. 

Este ramal deveria ser estendido até Apucarana, na linha Ourinhos-Cianorte, bem como até Lysimaco Costa, no ramal 
de Barra Bonita, e dali a Cornélio Procópio, também na Ourinhos-Cianorte, mas ambos os prolongamentos nunca 
vieram a ser construídos.  

Trens de passageiros circularam pelo ramal desde o seu início, até 1976/77, quando foram suprimidos.  

 

2.3.3 – Acesso Aéreo :  
Telêmaco Borba possui um Aeroporto que é administrado pela Indústria Klabín S/A, e não possui linha aérea regular, 
porém pode receber aeronaves de tamanhos variados.  

 

2.4 – Aspectos de Centralidades :  
O município de Telêmaco Borba possui o maior número de habitantes de sua micro-região, sendo consequentemente 
sede de estabelecimentos que atendem todo o limite de sua fronteira municipal.  

A seguir estão relacionados alguns estabelecimentos que caracterizam esta centralidade em relação aos municípios 
vizinhos:  

Fatores de Centralidade Cidades Abrangidas 

Núcleo Regional de Educação Ortigueira/ Reserva/ Sapopema/ Imbaú/ Curiúva/ Ventania. 

Regional da Sanepar 

Castro/ Piraí do Sul/ Arapotí/ Cândido de Abreu/ Ortigueira/ 

Reserva/ São João da Boa Vista/ Sengés/ Tibagí/ Ventania/ 

Carambei/ Imbaú/ Natingui/ Lajeado Bonito/ Rio Novo/ Ouro 

Verde/ Abapã/ Socavão/ Bairro dos Franças/ Reanópolis/ 

Cerrado das Cinzas/ José Lacerda/ Calójeras/ Tronco/ 

Barro Preto/ Caetano Mendes/ Briolândia/ São Bento do 

Amaro. 

Agencia de Renda Estadual Tibagí / Imbaú / Sapopema/ Curiúva/ Reserva/ Cândido de 

Abreu; 

Agência dos Correios Tibagí/ Reserva/ Imbaú/ Ortigueira/ Figueira/ Curiúva/ 

Sapopema/ Ventania/ Barro Preto 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA 

Tibagí/ Imbaú/ Ortigueira/ Curiúva/ Reserva/ Ventania 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG Municípios da Micro-Região  

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI Municípios da Micro-região e outros estados 

http://www.esta�oesferrovi�rias.com.br/
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Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB Municípios da Micro-região  

21º Regional de Saúde Ortigueira/ Curiúva/  Ventania/ Imbaú/ Reserva/ Tibagí ; 

Aeroporto Tibagí/ Reserva/ Imbaú / Ortigueira / Curiúva /  Ventania. 

Compania Paranaense de Energia Elétrica – Copel  

3º Companhia Independente da Polícia Militar 
Tibagí/ Imbaú/ Ortigueira/ Caetano Mendes/ Reserva/ 

Candido de Abreu/ Harmonia/ Curiúva/ Sapopema/ Figueira/ 

Ventania  

Comarca de Telêmaco Borba (Justiça Civil, Criminal, 

Eleitoral e Família) 

Imbaú  

Foro da Vara do Trabalho Ortigueira/ Imbaú/  Sapopema /Curiúva/  Reserva/  Figueira. 

Hospital Dr. Feitosa Municípios da Micro-Região e Meso-região 

Corpo de Bombeiros Tibagí/ Imbaú/ Ortigueira/ Reserva/ Sapopema/ Curiúva/ 

Figueira 

Comércio e Serviços Local Imbaú/  Ventania/  Curiúva / Reserva / Ortigueira / Tibagí; 

Clínicas de Diagnóstico Municípios da Micro-região  

Setor Industrial Reserva/ Ortigueira/ Cândido de Abreu/ Imbaú/ Curiúva/ 

Venania/ Tibagí/ Arapotí/ Sapopema 
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3.1 - Geologia :  
O município de Telêmaco Borba está inserido na Bacia Sedimentar do Paraná a qual é preenchida por sedimentos 
paleozóicos, mesozóicos e cenozóicos, contendo também rochas intrusivas básicas a intermediárias associadas ao 
Magmatismo Serra Geral.  

As rochas sedimentares presentes em Telêmaco Borba são pertencentes ao Grupo Paraná (Devoniano), Grupo Itararé 
(Permo-carbonífero), Grupo Guatá (Permiano) e Grupo Passa Dois (Permiano). Com relação a litologia do município a 
mesma é constituída por rochas vulcânicas de Formação Serra Geral (Jurássico a Cretáceo Inferior), diques de diabásio 
(Jurássico a Cretáceo Inferior) e por sedimentos inconsolidados recentes (Quaternário) (Ver mapa de Geologia). 

O Grupo Paraná é representado no município pela Formação Ponta Grossa e são os sedimentos mais antigos 
aflorantes em Telêmaco Borba, sendo a referida formação constituída por folhelhos e siltitos cinza escuros a pretos, 
com intercalações de arenitos. Está presente geralmente nas porções S e SE do município. 

O Grupo Itararé é a unidade geológica que ocupa a maior área do território municipal sendo constituído principalmente 
por diamictitos e arenitos, refletindo influência glacial em seus diferentes ambientes deposicionais. Este grupo é 
representado pelas Formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul e apresenta grande complexidade estratigráfica. 

O Grupo Guatá constitui-se de siltitos cinzas esverdeados e de arenitos com intercalações de camadas de carvão e 
folhelhos carbonosos que se distribuem verticalmente desde o topo do Grupo Itararé até a base da Formação  Irati. É 
constituído pelas Formações Rio Bonito e Palermo, localizadas a N e NW do município. 

Com relação ao Grupo Passa Dois, que se localiza a NW do município de Telêmaco Borba, as formações que estão 
presentes são: Irati, Serra Alta e Teresina. O grupo é constituído por folhelhos, siltitos, argilitos e arenitos. 
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A litologia municipal presente em Telêmaco Borba caracteriza-se pela presença da Formação Serra Geral (Jurássico 
Superior a Cretáceo Inferior), pertencente ao Grupo São Bento. As rochas pertencentes à formação são os basaltos, 
presentes em pequenas áreas na porção NW do município. Grande destaque da referida formação são diques de 
diabásio, rocha de coloração cinza escura a preta e granulação fina a média, onde a presença desses diques, que 
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possuem direção predominante NW - SE, foram condicionantes na estruturação do relevo atual, formando as cachoeiras 
e corredeiras presentes na região.   

Os sedimentos recentes inconsolidados (Quaternário) são em geral finamente arenosos e ocorrem de forma 
descontínua com dimensões que variam de moderadas a pequenas junto às principais drenagens. Parte desse material 
pode ser transportado para os cursos d’água para ser depositado nas planícies de inundação como aluvião, ou para ser 
depositado em canais espraiados, nos próprios cursos d’água na forma de bancos de areia.   

A unidade geológica presente na cidade de Telêmaco Borba é o Grupo Itararé, onde há afloramentos das rochas 
pertencentes ao grupo principalmente nos cortes feitos para a construção de vias. As rochas desse grupo também 
afloram no solo demonstrando sua pequena espessura e sua característica arenosa. O abatimento de blocos é uma 
feição típica que ocorre nas rochas do grupo localizados principalmente na bacia hidrográfica do Arroio Uvaranal e 
bastante visitadas pela população local.  

Há um afloramento de dique de diabásio no espaço urbano de Telêmaco Borba na pedreira do Bairro Bandeirantes, 
local de mineração já desativado. Com relação aos sedimentos recentes, estes aparecem nos arroios urbanos, 
formando algumas pequenas planícies aluviais.     

 

3.2 GEOMORFOLOGIA 
A área territorial do município de Telêmaco Borba está localizada no Segundo Planalto Paranaense, um dos degraus do 
relevo escalonado do Paraná, sustentado pelas unidades sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná, com intrusivas 
básicas mesozóicas associadas. 

Na litologia do Grupo Itararé, unidade geológica que ocupa a maior área do município, a morfologia típica se traduz por 
colinas suaves onduladas fortemente entalhadas por cursos d’água, por vezes formando escarpas íngremes. Outras 
vezes os vales são largos, com extensos depósitos aluvionares. 

Há áreas onde o relevo é caracterizado por uma topografia mais acidentada, com os diques de diabásio longos e 
estreitos tendo influência marcante no relevo regional. Em geral formam cristas bem nítidas na topografia, geralmente 
orientadas na mesma direção (NW). O relevo indica uma evolução essencialmente erosiva, assinalada pela presença de 
pequenos saltos e numerosas corredeiras, além da forte inclinação das encostas. 

Os saltos geralmente são formados por diques de diabásio, que cortam ortogonalmente a calha do Rio Tibagi, 
provocando um estreitamento do rio nestes cruzamentos. Logo a jusante dos diques é comum se observar o 
alargamento do canal fluvial, dando origem a poços mais profundos, onde podem ocorrer aluviões mais espessos, 
eventualmente auríferos e/ou diamantíferos. 

O relevo do município de Telêmaco Borba é composto pelos seguintes compartimentos geomorfológicos (Tabela 1 e 
Mapa de Geomorfologia):  

Tabela 1: Compartimentos geomorfológicos 

Compartimento geomorfológico Descrição 

 

C3 

 relevo com formas de dissecação média com topos 
alongados apresentando cristas com orientação NO – SE e 
vales entalhados 

 

DM 

 relevo com dissecação média, apresentando morros não 
muito altos com topos aplainados e vertentes 
convexizadas 

 

L2 

 relevo com formas de dissecação média com 
predominância de diques ou fraturas em grande extensão 
na direção NO – SE.      
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No compartimento L2 há a presença de dois morros testemunhos referentes à Formação Serra Geral, compreendido 
pela seqüência de derrames de lavas basálticas com intercalações de lentes e camadas arenosas que capeiam as 
unidades sedimentares da Bacia do Paraná. A presença dos derrames de basalto é característico do Terceiro Planalto 
Paranaense apresentando-se somente sobre a forma de morros testemunhos no Segundo Planalto, como visto a NW 
do município de Telêmaco Borba. 

O vale do Rio Tibagi mostra-se bastante ondulado devido à presença de diques e soleiras de diabásio. Estas litologias 
de característica intrusiva interpõem-se gerando uma geometria por vezes irregulares nos corpos rochosos, em virtude 
da menor resistência física das rochas encaixantes, onde as rochas de natureza ígnea sobressaem-se na paisagem, 
formando linhas de cristas paralelas e alinhamentos segundo a direção NW.  

Especificamente sobre a geomorfologia do espaço urbano de Telêmaco Borba, nota-se a presença de colinas amplas 
com ocorrência de cabeceiras de drenagens com encostas íngremes, que em muitos casos ultrapassam 30% de 
declividade.  

Com relação à hipsometria (Ver Mapa de Hipsometria), a área urbana de Telêmaco Borba apresenta uma altitude 
máxima de 825 m a.n.m. (acima do nível do mar), encontrada no Jardim Monte Carlo. Dessa localidade provêm as 
nascentes dos arroios que cortam a cidade apresentando um padrão de drenagem radial. A cota mínima apresenta uma 
altitude de 635 m a.n.m. em relação ao nível do mar, tendo como ponto de medição o rio Tibagi, apresentando um 
desnível de 190 metros entre a área urbana mais elevada e a menos elevada.  

Os vales são simétricos com vertentes abruptas e talvegues entalhados, resultando em inúmeras vertentes que 
apresentam declividades acentuadas. Em análise a clinografia da área urbana de Telêmaco Borba ( Ver Mapa de 
Clinografia), percebemos uma grande concentração de vertentes com declividades muito fortes (≥30%) na porção NE e 
E da área urbana . Além dessas, a vertente esquerda do arroio Uvaranal e cabeceiras de drenagem do arroio rio do 
Ouro e Mandaçaia, também se enquadram na categoria. 

A porção NE da cidade refere-se ao baixo curso do arroio Limeira e seus afluentes, na altura do bairro Bom Jesus,  
localizado na margem direita, e o tributário provindo da Vila Esperança, na margem esquerda. 
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Com relação à porção E, nos referimos aos afluentes que deságuam diretamente na margem esquerda do rio Tibagi,  
onde  grande  parte  desses  apresentam  declividades ≥  30%,  resultado dotrabalho de entalhamento que o rio Tibagi, 
juntamente como seus afluentes, exerceram na confecção de seus vales. Nos casos acima citados a ocupação é fato, 
podendo ser alvos de problemas geoambientais. 

Outras áreas que apresentam declividades superiores a 30%, são encontradas na margem esquerda do arroio 
Uvaranal. Na altura da Sub-Estação da COPEL possui uma vertente com declividade superior a 30%, sem edificações e 
com presença significativa de vegetação, a qual deve ser preservada, estabilizando assim a vertente. 

Como visto, há inúmeros casos de vertentes com declividades ≥ 30% na área urbana de Telêmaco Borba. A ocupação 
nessas áreas deve ser vista com ressalvas, acompanhada de estudos referentes ao meio físico, pois as vertentes 
íngremes devem ser destinadas exclusivamente à vegetação para que assim ocorra a estabilização das vertentes e 
consequentemente evite problemas geoambientais com risco à vida e prejuízos à população, ao poder público a ao 
próprio ambiente. 

Em vários pontos da cidade o solo é raso e ocorre com freqüência a exposição da litologia sedimentar. Essa questão 
deve ser levada em conta quando visa à edificação urbana, pois o substrato rochoso presente no sítio urbano de 
Telêmaco Borba apresenta-se suscetível à ocorrência de alguns problemas erosivos, como os movimentos de massa 
(escorregamentos, deslizamentos, rastejamentos, corrida de terra e corridas de lama). 

A terra urbana de Telêmaco Borba deve ser utilizada com cautela, devido ao substrato rochoso e as demais 
características do sítio urbano, como tipos de encostas (declividade e tamanhos das rampas), clima, principalmente as 
intensas chuvas e a ocupação desordenada, que em muito aumentam as chances de ocorrência de diversos problemas. 
Estes problemas afetam diretamente a população residente em locais impróprios para a edificação. 

Áreas destinadas à futura ocupação deverão ser avaliadas e analisadas se são viáveis à edificação levando-se em 
conta as particularidades do meio físico. Vertentes com declividade ≥ 30%, não serão passíveis o parcelamento e a 
edificação, sendo destinadas à manutenção da cobertura vegetal, ou quando esta for inexistente, a reposição deverá 
ser efetuada para que se evitem os movimentos de massa. 

 

3.3- CLIMA 
Em análise a classificação climática elaborada pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), o município de Telêmaco 
Borba, utilizando a classificação de W. Köeppen, está sobre a influência de dois tipos climáticos (Tabela 3): 

Tabela 3: tipos climáticos  

Clima Características 

 

 

Cfa 

Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a 18oC 
(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22oC, 
com verões quentes, geadas pouco freqüentes e tendência de 
concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação 
seca definida. 

 

 

Cfb 

Clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês mais 
frio abaixo de 18oC (mesotérmico), com verões frescos, temperatura 
média no mês mais quente abaixo de 22oC e sem estação seca definida. 

 

Se utilizarmos classificação de Strahler o clima é subtropical. 



                                       

                                       

                                                      
 

                                                                                                                      
 

                                    AAnnáálliissee  TTeemmááttiiccaa  IInntteeggrraaddaa  
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

Assessoria Técnica de Planejamento Urbano - GP 

38

Os climas foram definidos a partir da temperatura e precipitação. Às chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, onde 
a precipitação média anual do município varia de 1400 a 1600 mm, sendo o trimestre mais chuvoso em dezembro, 
janeiro e fevereiro com a média de 500 a 600 mm, e o trimestre mais seco caracterizado entre os meses de junho, julho 
e agosto, com variação de 225 a 250 mm. 

A umidade relativa do ar que é o índice mais conhecido para descrever o conteúdo de vapor d’água, a variação está 
entre 70 e 75%. 

Com relação ao vento predominante o mesmo caracteriza-se como sendo de sudeste, onde os ventos de sul e leste 
representam a segunda e a terceira direção de ventos com maior ocorrência. 

 

3.4 - HIDROGRAFIA  
O município de Telêmaco Borba está inserido na bacia hidrográfica do Rio Tibagi um dos mais importantes do Estado 
do Paraná, que possui um caráter conseqüente acompanhando o caimento do relevo regional. As cabeceiras desse rio 
encontram-se no reverso da Escarpa Denoviana no Segundo Planalto Paranaense, situada no município de Palmeira. 

 O Rio Tibagi é um tributário do Rio Paranapanema, que por sua vez é afluente da margem esquerda do Rio Paraná, um 
importante tributário da bacia do Rio da Prata sendo suas nascentes controladas por estruturas rúpteis (falhas, fraturas 
e diques).  

Na região de Telêmaco Borba o controle estrutural determina a presença de várias cachoeiras e corredeiras, onde os 
diques de diabásio possuem sentido NW – SE, tendo como exemplo desta característica a Cachoeira Grande, 
Cachoeira Vira – Panela, Salto Aparado, Salto Alemão, Cachoeira dos Porcos, Cachoeira do Antílio e Cachoeira do 
Tigre. O Rio Tibagi proporciona uma divisão entre a cidade de Telêmaco Borba, localizada na margem esquerda do rio, 
e as áreas de propriedade das Indústrias Klabin, denominada Fazenda Monte Alegre situada à margem direita doTibagí. 
Além da importante presença do rio Tibagí que transpassa os limites municipais de Telêmaco Borba, servindo o 
município com água para consumo doméstico e consumo industrial, o município apresenta uma rica rede hidrográfica, 
com padrão de drenagem dendrítico. 

Os principais tributários do Rio Tibagí são o Rio Imbaú, Arroio das Casas, Arroio Uvaranal, Arroio Mandaçaia e Rio 
Imbauzinho localizados à margem esquerda do rio, onde a totalidade destes apresentam algum grau de poluição devido 
a parte de seu curso atravessa áreas urbanizadas. Referindo-se aos principais cursos d’água da margem direita, 
citamos o Rio Alegre, Rio Quebra – Perna, Rio Varanal, Rio Harmonia, Arroio do Capitão, Arroio das Pedrinhas, 
Ribeirão dos Cavalos e Rio das Antas, estes caracterizados com um bom nível de pureza por estarem inseridos em 
áreas de preservação e não sofrerem interferência direta de áreas urbanizadas. (Ver Mapa de Hidrografia do Município). 

Vários cursos d’água são controlados pelas estruturas rúpteis, sendo que esses apresentam um padrão de drenagem 
paralela, sendo essa configuração de drenagem  resultante dos numerosos diques de diabásio característico da região 
de Telêmaco Borba. 

No que tange a hidrografia urbana, os principais arroios são: Uvaranal, Limeira, Mandaçaia e Rio do Ouro, tendo ainda a 
presença de pequenos cursos d´água ainda sem nomenclatura oficial que possuem sua foz diretamente no Rio Tibagi 
(ver Mapa de Hidrografia da Área Urbana). 
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Os cursos d’água exerceram importante papel na confecção da topografia da área urbana. O Jardim Monte Carlo e 
proximidades é o local que apresenta o maior número de nascentes dos arroios que cortam a cidade, apresentando um 
padrão de drenagem radial.  

Os arroios urbanos de Telêmaco Borba apresentam-se bem alterados, ou seja, a ocupação urbana vem exercendo 
diversas modificações no sistema de drenagem, onde estas alterações em muitos casos refletem em problemas de 
ordem ambiental. 

Tais problemas decorrem do fato de que a ocupação vem associada à impermeabilização da terra, seja por construções 
e calçamentos conseqüentemente aumentando o escoamento superficial. A velocidade e a magnitude da água são 
maiores nesses casos visto que a infiltração é muito reduzida e o sistema é assim alterado. 

Inúmeros cursos d’água presentes na área urbana de Telêmaco Borba apresentam ocupações irregulares em suas 
margens. Essas ocupam áreas lindeiras do rio dentro da faixa de 30 metros estipulados pelo Código Florestal Nacional 
que determina uma faixa de 30 m linear á contar da margem do rio e devem ser destinados a vegetação ciliar (ver 
anexo). Uma atenção especial também é dada às áreas de nascente não sendo permitido a edificação em um raio de 
50 m do olho d´água.  

Utilizando-se de um mapa e estabelecendo um buffer ao longo dos córregos existentes na área urbana, foi possível 
analisar áreas parceladas que se encontram dentro das faixas de preservação, bem como localizar ocupações 
irregulares ao dos cursos de água urbanos (Ver Mapa da Área de Proteção Ambiental). 

Com relação a vegetação ciliar, assim como os cursos de água, as mesma apresentam-se em bem degradas devido a 
ocupações irregulares, depósito de resíduos de construções e lixo domiciliar, onde a importância dessa é sem dúvida a 
responsável pela vida e qualidade da água dos rios, pois estabiliza as margens, evitando assim o solapamento e 
desmoronamentos da mesma; retem maior parte da pluviosidade, aliviando assim o impacto das gotas na terra; e 
evitando o escoamento superficial em grande escala, pois a água proveniente da chuva perde força ao longo destas 
faixas não erosionando o solo e em consequência disso evita que haja o assoreamento dos rios. 

A preservação dos cursos d’água urbanos é extremamente importante devendo a manutenção desses ser o mais 
próximo possível de seu estado natural diminuindo assim a probabilidade de diversos empecilhos que atingem a 
sociedade, como as enchentes, desmoronamentos das margens aluviais e a proliferação de enfermidades. Cursos 
d’água preservados significam boa qualidade de vida, tanto para a população que reside nas proximidades, como para 
todos os residentes da bacia hidrográfica. 
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Os arroios urbanos não devem ser canalizados e devem conter uma faixa lateral de 30 m de cada lado onde não seja 
permitido qualquer tipo de edificação. Esta faixa marginal deve ser destinada exclusivamente para a manutenção da 
vegetação original, e se esta for inexistente, a reposição da vegetação ciliar deverá ser feita.  

Com relação específica ao RioTibagi, esse se constitui em um rio de planalto, e apresenta um grande potencial 
hidrelétrico. Esse aspecto deve ser analisado com muita cautela, tendo em vista os inevitáveis e severos impactos 
socioambientais causados pelas barragens, linhas de transmissão e reservatórios.  

 

3.4.1 Sub-bacias hidrográficas urbanas 

As bacias hidrográficas são unidades ambientais de planejamento, configuram-se como áreas coletoras das águas 
pluviais que escoam no solo e atingem os cursos d’água. Cada bacia hidrográfica é limitada pelos divisores de águas, 
formados pelas cotas de maiores altitudes. 

A gestão por bacias hidrográficas visa buscar a participação conjunta das autoridades locais, setores privados e da 
comunidade, incorporar a variável ambiental na expansão urbana e melhoria da qualidade de vida da população, além 
de atuar como suporte aos processos de decisão do desenvolvimento. Dessa forma, o principal objetivo de um processo 
de gestão por bacias hidrográficas é tratar de maneira integrada os sistemas hídricos buscando aproveitá-los, protegê-
los e recuperá-los a fim de satisfazer as crescentes demandas da população e assegurando seu uso para as gerações 
futuras. 

Entendendo-se que todos os cursos d’água de Telêmaco Borba estão inseridos na bacia hidrográfica do Rio Tibagi, 
foram classificadas seis sub-bacias urbanas: arroio Uvaranal, arroio Limeira, Rio do Ouro e arroio Mandaçaia. Temos 
ainda outras duas sub-bacias que são referentes a pequenos cursos d’água que deságuam no Rio Tibagi, intituladas 
sub-bacia Tibagi I e II (Mapa de Sub-Bacias Hidrográficas Urbanas). 
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3.4.1.1 Sub-bacia Arroio Uvaranal 

A sub-bacia hidrográfica do Arroio Uvaranal possui ocupação urbana no seu baixo curso. O uso da terra na área não 
urbana é caracterizado principalmente por reflorestamento, onde ainda encontra-se presença significativa de Floresta 
Ombrófila Mista, principalmente como mata de galeria. 

Vários aspectos relevantes em termos geomorfológicos, geológicos e de vegetação localizam-se na bacia. A bacia 
possui uma vegetação ciliar em ótimas condições de preservação, abatimentos de blocos e vales de incrível beleza 
cênica.   

A rede hidrográfica da sub-bacia do Arroio Uvaranal, no que refere-se a área urbana, é formada, além do arroio 
homônimo, pelos Arroios do SESI e Bonavila na margem esquerda, e Arroio do Banestado, Rio Alegre e Arroio Recanto 
na margem direita. 

Alguns trechos dos cursos d’água pertencentes a sub-bacia encontram-se canalizados, como é visto em um segmento 
no arroio do SESI. Esse arroio possui sua nascente próxima ao Sindicato dos Motoristas, que além de não apresentar 
vegetação ciliar, está visualmente poluído e densamente ocupado. 

O Arroio Bonavila possui sua nascente próxima a Rua dos Tapuias, no Bairro Bonavila. É um curso d’água encaixado 
em seu vale e apresenta vertentes com declividades acentuadas. Há casos de ocupações na bacia que acontecem 
próximas ao arroio e em vertentes com altas declividades, além de estar visualmente poluído, com esgotos sendo 
lançados in natura e com grande quantidade de lixo na água. Possui presença de mata ciliar principalmente no médio 
curso do arroio, mas com bastante alteração desta nas margens ao longo do curso e na cabeceira de drenagem. 

O Arroio Recanto Feliz, afluente da margem direita do Arroio Uvaranal localizado entre os bairros Recanto Feliz e Rio 
Alegre, apresenta uma boa qualidade hídrica e excelente vegetação ciliar. Esta é uma localidade peculiar com um 
grande potencial para a construção de um Parque Urbano, em se tratando de uma área verde e de valor estético, com 
potencial de função ecológica e de lazer. 

Outro afluente de destaque na sub-bacia do Arroio Uvaranal é o Rio Alegre, localizado entre o bairro homônimo e o 
Jardim Europa. A montante do Rio Alegre a vegetação e a qualidade visual das águas estão em boas condições, sendo 
que o mesmo não ocorre na área urbanizada, onde o arroio corre entre campos com presença de montículos de cupim 
e existência de uma larga planície aluvial.  

O Arroio Uvaranal apresenta controle estrutural, podendo ser visto em vários trechos de seu curso. Na área urbanizada 
é caracterizado como um arroio poluído, com grande concentração de lixo nas águas e nas margens, esgotos lançados 
in natura e com inúmeros trechos sem a presença de vegetação ciliar. Em trabalhos de campo constatou-se a existência 
de problemas erosivos, como desmoronamento de margens aluviais e várias ravinas de médio porte, além de casos de 
ocupações que estão localizadas na APP do Arroio Uvaranal.  

Um destaque de perda de qualidade de vida apontado pela população residente na área da sub-bacia do Arroio 
Uvaranal, é a Estação de Tratamento de Esgoto da SANEPAR, localizada próxima a foz do Rio Alegre. Apesar de ser 
um sistema que visa um baixo impacto ambiental, este gera muitas reclamações pela população residente no entorno, 
devido ao mau cheiro exalado que chega até as residências que se localizam nas proximidades, como é o caso do 
Jardim Europa e Rio Alegre. 

 

3.4.1.2 Sub-bacia Rio Tibagi I 

Esta sub-bacia é compreendida por sete cursos d’água, de no máximo 2ª ordem, que deságuam diretamente no Rio 
Tibagi, possuindo extensão de até 700m. Todas as cabeceiras de drenagem desses arroios estão localizadas sobre 
altas declividades, em uma vertente bastante íngreme com freqüente exposição do substrato rochoso. 

As ocupações irregulares, tanto no que se refere à área marginal do Rio Tibagi, quanto em vertentes com declividades 
superiores a 30%, é um processo de longa data. Além de ocupações irregulares residenciais, existem também vias de 
circulação dentro da APP. 

Destacamos a presença de vegetação de grande porte nas cabeceiras de drenagem presentes na sub-bacia em 
questão. A manutenção da mesma é imprescindível visando a estabilização da vertente, evitando os movimentos de 
massa, além do potencial de função ecológica e de lazer.    
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3.4.1.3 Sub-bacia Arroio Limeira 

O Arroio Limeira possui sua nascente nas proximidades do Jardim Monte Carlo e sua foz é no Rio Tibagi, dentro do 
Parque Municipal do Tibagi. Trata-se de uma sub-bacia urbana, onde o curso d’água principal possui sentido NE e 
apresenta altas declividades em vários pontos, como no Bairro Monte Belo e na Vila Esperança.  

A rede hidrográfica da presente sub-bacia foi bastante alterada, visto que as primeiras ocupações de caráter urbano em 
Telêmaco Borba, aconteceram na área em questão. Esta sub-bacia apresenta a maior canalização realizada em um 
curso d’água na área urbana de Telêmaco Borba, trecho compreendido desde a Casa da Cultura, passando sob a 
Rodoviária, Concha Acústica, Ginásio de Esportes e desaguando no Arroio Limeira, próximo ao viaduto de entrada da 
cidade. 

Um outro processo de canalização está em atividade, no Bairro Socomim. Esta é uma localidade com a presença de 
ocupações irregulares, onde o arroio está poluído e não apresenta vegetação ciliar. 

Esta sub-bacia é totalmente urbanizada, compreendendo grande parte da área central de Telêmaco Borba. A rodovia 
PR-160 margeia toda a extensão do Arroio Limeira, e passa sobre o mesmo, em trecho canalizado, próximo a sua foz. 

 

3.4.1.4 Sub-bacia Rio Tibagi II 

A sub-bacia Rio Tibagi II está localizada entre as sub-bacias do Arroio Limeira e do Rio do Ouro. É formada por arroios 
que deságuam diretamente no Rio Tibagi, de até 2ª ordem, e com o máximo de 800m de extensão. 

Esta sub-bacia, apesar de estar inserida na área urbana, não é toda urbanizada, abrangendo a Vila Rosa e Jardim 
Adriane. A vegetação ciliar do Rio Tibagi é inexistente em vários trechos no que se refere à sub-bacia em questão, além 
de apresentar declividades acentuadas em vários pontos. 

  

3.4.1.5 Sub-bacia Rio do Ouro 

O Rio do Ouro possui sua nascente no Parque Limeira Área 2, e em sentido NE atinge o Rio Tibagi. Corta diversos 
bairros da cidade que cresceram de forma anárquica, apresentando inúmeras ocupações irregulares. 

Estas ocupações acarretaram uma série de impactos, tanto no curso d’água, quanto nas margens. Houve retirada em 
massa da vegetação ciliar, principalmente no Mutirão, Vila Izabel e São Silvestre.  

Esta sub-bacia divide-se com a do Arroio Mandaçaia pela pista do aeroporto. A sub-bacia do Rio do Ouro não é 
totalmente urbanizada, sendo que em seu trecho final, próximo a foz do arroio, não está totalmente urbanizada, mesmo 
estando na área urbana. 

 

3.4.1.6 Sub-bacia Arroio Mandaçaia 

A sub-bacia do Arroio Mandaçaia é a de ocupação mais recente na cidade de Telêmaco Borba, onde nem toda sub-
bacia é urbanizada. Em análise a fotografias aéreas de 1980, nota-se a existência do Parque Limeira Área 3 e 6, mas 
sem uma ocupação efetiva, apesar de já estarem loteados. 

Atualmente a vegetação ciliar está pouco alterada, fator determinado pela ocupação recente. A sub-bacia apresenta 
talvegue encaixado onde as vertentes possuem declividades entre 20 e 30%.  

A exemplo da sub-bacia do Arroio Uvaranal, onde ambos localizam-se na franja urbana, e portanto locais de expansão, 
o cuidado deve ser tomado a fim de evitar a ocorrência de impactos ambientais. A APP não deve ser ocupada por 
nenhum tipo de uso, sendo que na sub-bacia em questão, inúmeros remanescentes de vegetação encontram-se em 
bom estado de conservação.  
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3.5 - VEGETAÇÃO 

Para o estado do Paraná e especialmente para a bacia do Rio  Tibagi, há poucos dados sobre florística. A vegetação 
desta região está classificada, como floresta ombrófila mista aluvial (margem do rio) e floresta ombrófila mista montana 
(no interior da floresta), sendo que o Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifólia) é encontrado em ambas as formações. 
A região do médio Tibagi apresenta planícies aluviais, onde alternam-se campos de várzeas e formações florestais. A 
situação ambiental é precária na bacia do rio Tibagi, tanto em relação às águas quanto à vegetação sobre as margens, 
atualmente recobertas por culturas, pastagens ou capoeiras baixas. 

Todavia também existe na região um tipo de vegetação constituída por campos, parecida com a formação de Campos 
Gerais da região de Ponta Grossa, mas ao Noroeste da região, existe ainda influência de outro tipo de vegetação 
denominado de Floresta Estacional Semidecidual. Este complexo vegetacional, faz da região um sistema único no 
Paraná, contendo representantes de espécies de todos este ambientes. 

A composição florística da vegetação arbórea que ocorre na região ainda é pouco conhecida se considerada a área 
disponível de Florestas Naturais preservadas pela Klabin no estado do Paraná (85.000 hectares), onde são mantidas 
52.000 há de florestas naturais. Vistas de cima, pode-se observar que estas florestas naturais estão igualmente 
distribuídas por toda Fazenda, ocorrendo vários blocos ou maciços florestais de porte variado, bem como capões de 
Peroba, ou então por grandes exemplares de Canelas, Guajuviras entre outras que emergem na parte mais alta da 
floresta.  

A todas essas formações ainda se somam grandes áreas de matas secundárias e capoeirões, que já foram 
desmatados, mas hoje se encontram interligados por faixas de mata nativas. 

No estado do Paraná são citadas 187 espécies de árvores que se enquadram como espécies Raras, Vulneráveis e/ou 
em perigo de extinção. Somente na área da Fazenda Monte Alegre ocorrem 14 espécies classificadas como raras, 
sendo elas: 

Pinheiro-do-Paraná, Peroba-amarela, Peroba-rosa, Guarita, Pau-marfim, Cambroé, Arariba, Barbatimão, Jacaratiá, 
Farinha-seca, Sapuvão, Espinheira-santa, Cabreúva e o Palmito. 

Durante um levantamento da vegetação, foram registradas 215 espécies de árvores ou arbustos e 96 espécies de 
plantas  herbáceas, totalizando 311 tipos de vegetação diferentes. 

A riqueza da fauna existente no Município de Telêmaco Borba só é possível devido ao encontro dos três tipos de 
vegetação: a floresta estacional semi decidual, a floresta ombrofólia mista e os campos naturais as quais constituem 
ecotono dentro dos limites da Fazenda  Monte Alegre que ocupa 96% do Município, propiciando uma das maiores 
biodiversidade do Estado do Paraná.  

Outros importantes fatores que podem ajudar a manter esta biodiversidade, são os corredores ecológicos os quais 
mantém toda á área de floresta nativa interligada e matas ciliares, as quais tem a dupla função de proteger os arroios e 
os rios, além de impedir a fragmentação de blocos florestais. Ainda um fator importante é  o sistema de plantação de 
pinus e eucalipto que formam um mosaico com a floresta nativa. 

Também existente na região o sub-bosques que são mantidos nos reflorestamentos, representando um fator 
excepcional de aumento da biodversidade neste locais, garantindo abrigo, alimento e condições propícias, e faz com 
que o próprio reflorestamento comercial, a partir de uma determinada idade, deixe de ser apenas uma área de produção 
de madeira, mas também passe a ser um “reservatório” de formas  de vida distintas. 

           Todos estes resultados indicam que, para esta localidade, a mata ciliar encontra-se permeada por espécies 
típicas das matas de araucárias e de planalto, sendo que a distinção entre elas só pode ser feita ao nível florístico. Além 
disso, esta área também se encontra na região limite de distribuição de algumas de suas espécies.  
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A floresta da Fazenda Monte Alegre é constituída por 118000ha de Floresta Plantada, sendo 82000 há de Área Florestal 
de Preservação Permanente. Sendo distribuída em 58000 há de Pinus Taeda, 34000 há de Eucalyptus spp, 16000 de 
Pinus elliottii, 9000ha de Araucária angustifólia e 1000ha de outras espécies. 

O município de Telêmaco Borba apresenta características diferenciadas dos demais municípios brasileiros, 
apresentando sua área municipal ao norte municipal e à direita das margens do Rio Tibagi, quase que totalmente 
explorada por silvicultura. Ao Sul do município à margem esquerda do Rio Tibagi onde localiza-se a área urbana, o uso 
do solo vem em um processo crescente de fomento para o reflorestamento devido a grande demanda por madeira, 
onde áreas exploradas anteriormente como agrícolas e para pastagens vem sendo transformadas em áreas 
silvicultureiras, sendo atualmente responsável por grande parte destas áreas.  

A vegetação nativa de Telêmaco Borba é  constituída por pastagens e matas compostas por Araucárias, Cedro, Peroba 
e Caviúna.  

Dentre as espécies também se encontra as lenhosas, cerca de 71 %, tão comum quanto à Floresta com Araucária. 
Também comum a ocorrência de espécies características de outros ambientes, como é o caso das gramíneas, 
representadas principalmente pelas taquaras, além de outros tipos de capins e gramas. Também são freqüentes cipós 
de várias espécies que em certos trechos, podem formar densas redes envolvendo as copas das árvores. Próximo aos 
remanescentes é comum a ocorrência de espécies das gramíneas, e principalmente a taquara, além de outros tipos de 
capins e gramas. Os cipós também aparece com certa freqüência, onde em certos trechos podem até formar densas 
redes envolvendo as copas das árvores 

Em agrupamentos florestais situados em encostas íngremes, bem como próximo às margens do Rio Tibagi e notável a 
presença de epifitismo (plantas que vivem sobre as árvores) em especial as bromélias, orquídeas, samambaias e 
conambaias. No interior de florestas mais desenvolvidas, ocorrem ervas terrestres como caetés e samambaias, entre 
outras. Essas ervas acostumadas à sombra caracterizam ambientes menos alterados e de maior diversidade biológica.  

Algumas espécies de ervas, gramíneas, arbustos e até mesmo densos capinzais formam comunidade bem 
características em ambientes tipo várzeas próxima dos rios e os lacheados rochosos que ocorrem perto de corredeiras. 

Devido a necessidade da implantação do plantio de árvores que possibilitassem o corte em período de tempo menor 
para a fabricação de papel, a floresta nativa foi sendo gradativamente substituída por espécies nativas da Escandinávia, 
como : Pinus Elliotis, Pinus Taeda, da Austrália e ainda  o Eucalipto, com isso eliminando a floresta de Araucária ao 
ponto de sua quase extinção nos limites municipais.  

A cobertura Vegetal nativa, principalmente à margem direita do Rio Tibagi, local denominado de Fazenda Monte Alegre 
ainda possui alguns fragmentos onde a cobertura vegetal está classificada como Floresta Ombrófila Mista, que tem o 
Pinheiro-do-Paraná (Araucária angustifolia ) como espécie característica.  Todavia também existe na região um tipo de 
vegetação constituída por campos, parecida com a formação de Campos Gerais da região de Ponta-Grossa, mas ao 
noroeste da região, existe influência de outro tipo de vegetação denominado de Floresta estacional Semidecidual. Este 
complexo vegetacional, faz da região um sistema único no Paraná, contendo representantes de espécies de  todos este 
ambientes. 

A composição florística da vegetação arbórea que ocorre na região ainda é pouco conhecida se considerada a área total 
disponível de Florestas Naturais preservadas pela Klabin (85.000 h a ). Sendo que somente na Fazenda Monte Alegre 
existem 224 espécies arbóreas nativas. 

Foram registrados 07 espécies que constam na relação de plantas ameaçadas de extinção no estado do Paraná, sendo 
elas: o pinheiro-do-paraná, o cipó-escada-de-macaco, a tiririca, o rabo-de-bugio, o jacarandá-branco e a cabreúva. 
Todas as espécies listadas  são consideradas raras no Estado, com exceção do imbé, considerado em perigo. 

Espécies Fitoterápicas  
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Um grupo de plantas bem conhecidas principalmente  nas áreas da KLABIN, são as plantas de interesse medicinal, as 
quais apresentam os mais variados portes, desde herbáceas até arbóreas. Este grupo compreende 124 espécies 
nativas com ocorrência na Fazenda Monte Alegre, destacando-se entre elas:  

Espinheira-santa, Chapéu-de-couro, Cipó-mil-homens, Avenca, Quebra-pedra, Sabugueiro, Carqueja. 

Dentre as espécies nativas já identificadas, 130 delas mostram-se viáveis para a operação manejo na produção de 
fitoterápicos, que mantém uma média de 60 espécies em uso por estação do ano 

O interesse geral das pessoas por uma medicina mais natural e a tendência mundial para a formulação do 
desenvolvimento sustentado, aliados à exuberância das florestas nativas preservadas pela Klabin, junto à sua maior 
unidade, no Paraná, possibilitaram a implantação da Fitoterapia na Klabin, um projeto de utilização dos PFNM – 
Produtos Florestais Não Madeireiros.. 

 
3.5.1 – Áreas Verdes Urbanas :  

Áreas Verdes, são locais onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os jardins públicos e os 
parques urbanos. Os canteiros centrais de avenidas e os trevos e rotatórias de vias públicas, que exercem apenas 
funções estéticas e ecológicas, também são considerados áreas verdes, desde que apresentem em sua área 
permeável.  

As áreas verdes urbanas exercem importante função no meio urbana, proporcionando equilíbrio no ambiente 
grandemente impactado das cidades e também benefícios aos habitantes das mesmas.  

A função ecológica desta áreas verdes, deve-se ao fato da presença da vegetação, mantendo a permeabilidade dos 
solos e de uma fauna mais diversificada nessas áreas o que promove melhorias no clima da cidade evitando a formação 
de ilhas de calor, melhorias na qualidade do ar, água e do solo.  

Além da função ecológica estas áreas verdes sempre trazem um embelezamento as áreas urbanas quebrando o 
contínuo dos materiais artificiais e equilibrando ao ambiente natural.   

Segundo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento um índice ideal para áreas verdes por habitantes seria 
de 12 m2/hab, onde se somam as áreas dos espaços livres de uso público, em km2 ou m2, pela quantidade de 
habitantes que vive em uma determinada cidade. 

 

3.5.2 – Praças  

Contexto Urbano :   

Telêmaco Borba sendo analisada através do mapa temático de nº 31 apresenta grandes deficiência na distribuição de 
áreas verdes em sua malha urbana, pois percebe-se os poucos espaços destinados a praças estão concentrados na 
região sul do município, como, o bairro J.K (Cem Casas), bairro Nossa Senhora de Fátima (BHN) e área central, 
estando os demais setores da cidade totalmente desprovidos destes equipamentos urbanos.  

Entre os bairros Jardim Alegre e Vila Osório também se encontram implantada uma pequena praça, sendo o único 
equipamento com esta característica instalada em toda a região posterior a Rodovia do Papel.  

A ausência destes equipamentos nos setores urbanos, priva a população de uma convivência maior entre a vizinhança, 
além também de não possibilitar um contato com a natureza e acaba por transformar a rua em local de lazer e 
recreação das crianças, oferecendo risco de acidentes .  

A seguir são descritas e detalhadas as praças constantes da área urbana de Telêmaco Borba onde caracteriza-se como 
sendo uma das praças com maior expressão histórica para o município por conter um monumento ao trabalhador e 
estar também ao lado do Paço Municipal é a Praça Dr. Horácio Klabin, localizada na área central do município.  

 



                                       

                                                      
 

                                                                                                                      
 

                                   AAnnáálliissee  TTeemmááttiiccaa  IInntteeggrraaddaa  
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Elaborado pela Assessoria Técnica de Planejamento Urbano 

50

Nome Local Área m2 Equipamentos 

Pça. Dr. Horácio Klabín Centro 16.471,00 

- monumento ao trabalhador 
- Espelho d´água; 
- Play-ground; 
- área para eventos ao ar livre; 
- caminhos;  
- bancos ; 
- iluminação ; 
- Arborização  

Pça. Luba Klabín Centro 23.339,00 

- Arborização; 
- Play-ground; 
- Quadra de Voley de Areia; 
- Campo para futebol Suíço;  
- Chafariz. 

Pça. Da Cultura Centro 11.443,00 

- Arborização; 
- Pista de skate; 
- Lago, espelhos d´água; 
- pista para caminhada; 
- Quiosque, play-ground; 
- Chafariz; 
- iluminação.  

 
Praça do Bairro N. Sª de Fátima 
(Prox. Cemitério) 

N.Sª de Fátima 2.256,00 

- Arborização; 
- Play-Ground; 
- iluminação geral; 
- bancos  

Praça Lauro Neves Cem Casas 1.311,00 

- Arborização; 
- Bancos;  
- iluminação Geral; 
- iluminação Globos; 

Praça Trav. Vera Cruz  Cem Casas 538,00 
- Arborização; 
- Iluminação – postes 

Praça da Bíblia Centro 1.400,00 

- Banheiro Público; 
- iluminação; 
- Canteiros; 
- Chafariz. 

Praça da R. Urano (cem casas) Cem Casas 913.61 
- arborização; 
- iluminação geral; 

Praça da Rua Netuno (prox. Asilo ) Cem Casas 916.48  

Praça Pastor Manoel Gerônimo da Silva Cem Casas 1.425,60 
- iluminação; 
- Bancos 

Praça R. Tupiniquins (B.N.H)  N.SªdoPerp. Socorro 1.213,00   

Praça Largo Carlos G. Sachers de Cronthal Centro 538,00 - Arborização; 

Praça da Concha Acústica  Centro 1.576,00 

- arborização; 
- iluminação; 
- Chafariz; 
- área comercial  
- bancos  

Praça Harmonia  Socomim 1.069,34 
- iluminação ; 
- Arborização  
 

Praça da Gruta (Term. Rodoviário) Centro 637,50 - Arborização  

TOTAL 65.047,53  
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Contexto Municipal :  

No contexto municipal dos quatro distritos existentes, os distritos de Triângulo e Vila Rural não contam com áreas 
verdes, como praças e parques, mesmo sendo caracterizados como distritos de baixa renda, equipamentos 
caracterizados como área verde, não são encontrados.  

O distrito de Harmonia por possuir uma população pequena, possui uma praça localizada na área central do loteamento, 
possuindo equipamentos de lazer (play-ground), campo de futebol (desativado), bosque e equipamentos de apoio,como 
bancos, iluminação, etc.  

No caso dos distritos de Lago e Harmonia, por se tratarem de áreas particulares não de fim comerciais, possuem 
amplos espaços destinados a áreas verdes.  

 

3.5.3 – Parques Municipais :  

Contexto Urbano :  

Dentro do perímetro urbano, Telêmaco Borba conta com dois parques que podem ser computados como área verde, 
sendo o Cemitério Parque Jardim da Saudade e o Parque do Rio Tibagí.  

O Cemitério Parque Jardim da Saudade, apresenta está situado em uma área de 49.180 m2 e possui 
equipamentos,como : iluminação, capela, sanitários, setor administrativo, estacionamento interno, bancos, etc. Apesar 
de se tratar de um cemitério, trata-se de equipamento público de livre acesso e possui grande área de solo permeável, 
devido a isso deve ser considerado como área verde dentro do contexto urbano.  

Com relação ao Parque do Rio Tibagí, recebe este nome por estar localizado à margem esquerda do Rio Tibagí, 
possuindo uma área de aproximadamente 68.840 m2, abrigando área de estacionamento, prédio administrativo, 
sanitários, quiosques com churrasqueiras, trilhas ao longo do parque, mirantes e área de lazer.  

O parque do Rio Tibagí é fruto de um trabalho de revitalização feito em parceria entre poder público e privado, pois 
anteriormente o local abrigava ocupações clandestinas. Porém a falta de um programa de manutenção adequada tem 
tornado o parque um local pouco visitado pela população, pois apresenta problemas em alguns equipamentos.  

 

Contexto Municipal : 

No contexto municipal localizado na Fazenda Monte Alegre de propriedade particular, encontra-se o Parque Ecológico 
que consiste em uma estrutura de apoio às atividades de manejo ambiental das industrias Klabín S/A .  

O Parque Ecológico foi implantando no ano de 1980  e ocupa uma área total de 11.196 há, dos quais 7.883 há são 
ocupados por florestas naturais, representada por Matas de Araucária.  

Nas dependências do Parque Ecológico em 1989 teve início as atividades de Educação Ambiental e a implantação do 
Criadouro Científico de animais silvestres onde os principais objetivos são ;  

- Desenvolver pesquisas em vida selvagem (fauna e flora); 

- Proteger as amostras de ecossistemas primitivos e o habitat característico da fauna nativa; 

- Resguardar atributos excepcionais da natureza; 

O Criadouro Científico de Animais Silvestres está registrado junto ao IBAMA e é constituído por 53 recintos e viveiros 
que abrigam 18 espécies de mamíferos, 48 espécies de aves, além de serpentários para cobras venenosas e não 
venenosas.  

Através da reprodução em cativeiro é executado o programa de re-introdução de espécies da fauna silvestre já extinta a 
nível regional, como exemplo a anta e a ema. Este programa é baseado em pesquisas e coleta de dados nas prováveis 
áreas de soltura.  
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Além disso, o criadouro propicia condições de tratamento a animais silvestres apreendidos pela fiscalização, com 
atendimento veterinário, alimentação e reaclimatação, permitindo a sua re-introdução à vida silvestre. 

Ainda fazendo parte da estrutura do parque, constam dois Museus de Fauna e Flora, anfi-teatro, trilhas ecológicas e 
ciclovia ligando o parque ao distrito de Harmonia 

   

3.5.4 – Canteiros  

Contexto Urbano : 

A presença de canteiros em Telêmaco Borba geralmente são observados ao longo das principais vias urbanas e nota-
se que estas que são dotadas de canteiros centrais, fazem parte do primeiro traçado para instalação da sede municipal. 

Alguns canteiros de menores dimensões são encontrados e utilizados na confruência entre algumas vias que possuem 
a função de vias estruturais e coletoras do tráfego, porém a utilização destes elementos é realizada para fins de 
disciplina ao trânsito e não como elemento paisagístico, sendo este último apenas uma conseqüência do uso.  

Canteiros centrais em toda a extensão da via são encontrados apenas nas Avenidas Presidente Kennedy, Eliomar 
Meira Chavier, Chanceler Horácio Lafer e Osório de Almeida Taques, contendo vegetação arbórea e gramado.  

O bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – BNH, apresenta uma morfologia diferente dos demais bairros da cidade, 
onde as quadras são cortadas por canteiros centrais que proporcionam ilhas de tranqüilidade para os moradores que 
residem neste bairro. 

Porém analisando a área urbana como um todo, percebe-se que os canteiros apresentam-se em maior número apenas 
na região central da área urbana e nos bairros mais próximos deste local. 

Dentro do perímetro urbano de Telêmaco Borba os canteiros totalizam uma área de 78.589,70 m2, porém destes 
46.685,70 m2 são correspondentes ao canteiro central ao longo da rodovia do papel, composto apenas por vegetação 
gramínea e 31.904 m2 compondo os canteiros da área urbana, entre canteiros centrais ao longo de avenidas, rotatórias 
e outros canteiros.  

Estes locais recebem manutenção da prefeitura municipal, através da secretaria de obras públicas, porém não há um 
programa de paisagismo para estas áreas verdes, sendo estes equipamentos em sua maioria compostos por gramas e 
em alguns de porte maior comportando arborização.  

Cabe salientar que a utilização dos canteiros ao longo das avenidas e canteiros como rotatórias, devem ser elaborados 
não apenas como disciplinadores de trânsito, mas também como equipamentos que contribuem para os índices de 
áreas verdes nos setores urbanos, contribuem para o embelezamento da cidade e principalmente, são equipamentos 
que contribuem para a composição morfológica dos setores urbanos e podem ainda servir como marcos de referência 
em meio a malha urbana . 

Um elemento de que possui características de canteiro central e tem a função de marco de referência para a área 
urbana de Telêmaco Borba é nomeado como Cruzeiro e esta localizado entre as Avenidas Marechal Deodoro da 
Fonseca e Avenida Presidente Kennedy.  

Marcos referenciais como o Cruzeiro desempenham importantes funções na área urbana dando legibilidade ao sistema 
viário.  

  

Contexto Municipal : 

Com relação ao contexto municipal a utilização de canteiros centrais ao longo das vias é muito utilizado no distrito de 
Harmonia e Lagoa. Inseridos dentro da Fazenda Monte Alegre, são de propriedade das industrias Klabín a qual se 
responsabiliza pela manutenção destes equipamentos.  

Ao contrário do que ocorre na área urbana do município, os canteiros encontrados nestes distritos, fazem parte do 
conjunto paisagístico.  
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3.5.5 – Arborização Urbana : 

Contexto Urbano :  

Arborizar quer dizer plantar ou guarnecer de árvores um local. Por sua vez arborização é o efeito de arborizar.  
O complexo arbóreo de uma cidade possui importantes funções na área urbana, como :  higiênica, paisagística, 
estética, plástica, de valorização da qualidade de vida local, de valorização econômica das propriedades ao entorno etc.  

Devido a isso a arborização é essencial a qualquer planejamento urbano e tem funções importantíssimas como: 
propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a poluição sonora, constituir fator estético e paisagístico, diminuir o 
impacto das chuvas, contribuir para o balanço hídrico, valorizar a qualidade de vida local, assim como economicamente 
as propriedades ao entorno.  

Além disso é fator educacional. Funções estas também presentes nos parques e praças. Ademais, por se constituírem 
em muitos casos em redutos de espécies da fauna e flora local, até com espécies ameaçadas de extinção, as árvores e 
áreas verdes urbanas tornam-se espaços territoriais importantíssimos em termos preservacionistas, o que aumenta 
ainda mais sua importância para a coletividade, agregando-se aí também o fator ecológico.  

Estas funções e características  reforçam seu caráter de bem difuso, ou seja de todos, afinal o meio ambiente sadio é 
um direito de todo cidadão (art.225, Constituição Federal). 

A arborização urbana ao longo do sistema viário de Telêmaco Borba apresenta-se deficiente em toda a área urbana, 
podendo ser encontradas áreas com total ausência de árvores e locais onde há um volume considerável de plantas, 
podendo ser melhor visualizado através do mapa temático de nº 31. 

O maior volume de arborização é encontrado na área central do município e ao longo das principais vias e canteiros 
urbanos geralmente nas vias centrais da área urbana. 

O processo de poda das arvores é de responsabilidade da prefeitura municipal através da secretaria de obras e serviços 
públicos, a qual executa realiza os serviços de poda quando solicitados e anualmente.  

 Porém a arborização encontrada não se caracteriza como a mais adequada para áreas urbanas apresentando 
problemas relacionados a porte e espécie inadequados.  

Encontram-se também problemas indiretos que impossibilitam uma arborização pública adequada, como a inexistência 
de padronização das calçadas, este problema existindo através da inexistência das mesmas em vários locais da cidade, 
inexistência de uma faixa verde com dimensões adequadas para plantio, e um programa adequado de manejo e plantio.   

 

Contexto Municipal : 

Dentro do contexto municipal ainda encontramos situações distintas as quais os distritos de Triângulo e Vila Rural, 
apresentam a quase ausência de arborização urbana ao longo das vias, enquanto nos distritos de Harmonia e Lagoa há 
a presença satisfatória de arborização, principalmente nos canteiros centrais das vias principais.  

Há a necessidade de que um plano de arborização leve em conta os distritos que apresentam deficiência no quesito 
arborização urbana a fim de garantir uma qualidade ambiental uniforme a todo o município.  

 

3.6 - FAUNA  

A palavra fauna refere-se ao conjunto de todos os animais de uma região ou de um período geológico, podendo 
abranger a fauna terrestre ou aquática.  

São espécies da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, 
aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou em parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território, ou 
águas jurisdicionais brasileiras. 
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De acordo com o levantamento da fauna na região(ROCHA, V.J. e colaboradores, 2003) foram analisados 04 principais 
grupos, desses, o de aves é o que possui maior número de espécies, seguido de mamíferos, anfíbios e répteis. ( ver 
gráfico) 

 

Espécies  Número  % 

Aves  394   73% 

Mamíferos  67   12,4% 

Anfíbios  40   7,4% 

Répteis  38   7,1% 

 

Dentre as espécies foram a bibliografia consultada aponta para um total de 67 espécies de mamíferos, 394 espécies de 
aves, 38 espécies de répteis, e 40 espécies de anfíbios. De todas as espécies  encontradas,  somente 11 são 
consideradas não ameaçadas, 5 se encontram na lista de animais *ameaçados de extinção, 2 espécies são 
insuficientemente conhecidas e 1 é espécie exótica do ambiente. 

* Listas de espécies ameaçadas ou listas vermelhas, são listas que apresentam taxa de animais ameaçados de extinção 
em uma determinada região com o objetivo de promover sua conservação. As listas são geralmente complementadas 
com dados de biologia, ecologia, distribuição e indicação das principais ações e estratégias necessárias para a 
conservação das espécies ameaçadas, constituindo os chamados Livros Vermelhos. 

Entre as espécies registradas mais comuns estão, Gambá, Cuíca-d’água, Tatu-galinha, Morcego-de-forro, Macaco-
prego, Cachorro-do-mato, Gato-do-mato-pequeno, Coati, Furão, Lontra, Queixada, Veado-catingueiro, Rato-d’água, 
Preá, Capivara, Paca, Cutia, Lebre e Tapiti.  

A Fauna no município de Telêmaco Borba se apresenta com maior variedade dentro das áreas de reflorestamento da 
Fazenda Monte Alegre, bem como as áreas de plantio e pastagem. 

Devido as grandes extensões de área de plantio de reflorestamento presente no município de propriedades das 
industrias Klabín S/A, a mesma possui técnicos que coletam e gerenciam informações da fauna presente na Fazenda 
Monte Alegre a qual apresenta uma riqueza de espécies de animais. 

Através destes estudos são identificados constantemente vários animais dentre vertebrados, aves, mamíferos, répteis e 
anfíbios, em meio as extensas matas localizadas no município o qual são cadastrados e monitorados para que se 
conheça seus hábitos, área de vivência,etc. A as espécies são descritos segundo sua classificação :  

 

3.6.1 – Aves                   

Segundo relatório expedido pelas Industrias Klabin S/A em 2001(Programa Caiubi-Educação Ambiental)  as aves 
consistem no grupo melhor estudado dentro da área da Fazenda. 

Foram identificadas 394 espécies de aves, as quais distribuem-se em 50 famílias. Isto representa mais de 50%  das 
aves registradas para o estado do Paraná, que tem 644 espécies. Estas representando no Município 4,4% do total de 
9000 espécies de aves existentes no mundo todo. 

Para efeito de comparação, citam-se: Bacia do Rio Tibagi (453.000 ha) com 476 espécies de aves. Sendo 201 espécies  
não-passeriformes (pássaros diversos, bem como cegonhas, patos, águias, perdiz, pombos) , 151 espécies suboscines 
(aves que não cantam) e 124 espécies  oscines (aves canora que cantam) e ainda 81 espécies raras. 

Dentre as espécies registradas 54% são consideradas florestais e 12% são consideradas não-florestais. Se 
considerarmos que muitas aves não-florestais/florestais associam-se às matas, verificamos que 66% das aves 
registradas associam-se à ambientes  florestados. 
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As espécies não-florestais somam 25% dos registros. Sendo que 4% são associadas à água e 4% são associadas à 
água e a ambientes florestados. 

Das  394 espécies que foram registradas na  Fazenda Monte Alegre, algumas delas merecem atenção especial, por 
serem consideradas espécies raras ou ameaçadas de extinção. Sendo elas:  

Visto que os levantamentos realizados estão restritos apenas a alguns locais dentro da Fazenda Monte Alegre, e 
certamente o número de espécies de aves ainda deve aumentar consideravelmente a medida que novos locais forem 
sendo estudados, principalmente em relação área  ao sul ou a margem esquerda do Rio Tibagi, onde a vegetação é  
bem variada  estando entre áreas de reflorestamentos, áreas agrícolas e de pasto.  

A fauna de aves florestais da região apresenta uma mistura de elementos típicos da Floresta de Araucária e Floresta 
Estacional Semidecidual. Das espécies registradas no estudo, são espécies típicas da Floresta de Araucária, as 
seguintes: jacuguaçu, pica-pau-dourado, borralhara-assobiadora, choquinha-carijó, arredio-meridional, cisqueiro, 
sanhaço-frade, saíra-preciosa e quete. São espécies típicas da Floresta Estacional Semidecidual  registradas, as 
seguintes: borralhara, sabiá-barranco, tietinga, fi-fi-verdadeiro e pimentão. 

Outras espécies de aves florestais registradas dignas de menção são o uru, pomba-amargosa, periquito-rico, cuiú-ciuú, 
peixe-frito-pavonino, joão-barbudo, araçari-banana, pica-pau-rei, tapaculo-pintado, trovoada-de-bertoni, pinto do mato, 
arapaçu-de-bico-torto, maria-pequena e cais-cais, entre várias outras. 

Além de aves florestais, a região é composta por espécies de hábito semi-florestal, como a asa-branca, campestre, 
como o pica-pau-do-campo, aquático, como o martim-pescador-grande, aéreo, como o urubu-rei e urbano, e como o 
pardal. Para a Bacia do Rio Tibagi, são citadas 81 espécies raras, ou de difícil constatação em campo. Destas, 35 
ocorrem na Fazenda Monte Alegre. Durante o desenvolvimento dos levantamentos de aves, iniciados em 1987, 
puderam ser identificadas algumas espécies com poucos registros no estado do Paraná, como: Maria-leque, Fruxu, 
Tapaculo-pintado, Macuru,  Peixe-frito-pavonino, Araçari-banana, Araponga,  Azulão, Curió, Sabiá-uma e Urubu- rei. 

   

3.6.2 - Mamíferos           

O que diferencia um mamífero dos demais grupos de vertebrados(aves, répteis, anfíbios e peixes) são 3  características 
básicas: glândulas mamárias que produzem leite para alimentar seus filhotes, pêlos espalhados pelo corpo que atuam 
como isolante térmico, protegendo do frio e do calor e ainda pêlos especiais (vibrissas), situados no focinho que tem 
função tátil; e a mandíbula formada por um único osso. 

Em termos globais , os mamíferos somam cerca de 4.630 espécies, das quais cerca de 600 está em território brasileiro, 
destas pelo menos 72 são consideradas ameaçadas de extinção. 

No Paraná ocorrem aproximadamente 176 espécies de mamíferos;  O número de  espécies registrados a partir dos 
Estudos de Impacto Ambiental indicam que na área do Rio Tibagi  se encontra 61 espécies, sendo cerca  35% espécies 
ameaçadas de extinção. Dentro do grupo dos mamíferos que ocorrem na Fazenda Monte Alegre, são bem conhecidas 
as espécies de médio e grande porte, pela facilidade e segurança de identificação; 

A fauna atual dos mamíferos da Fazenda Monte Alegre e região 

Atualmente com a destruição de nossas florestas, muitos desses animais estão entrando em processo de extinção, e no 
Estado do Paraná e região as florestas também não escaparam da destruição causada pelo homem, sendo que hoje 
restam apenas fragmentos de floresta nativa onde podemos encontrar os mamíferos, Uma das maiores áreas 
particulares e preservadas do estado se encontra dentro da Fazenda Monte Alegre, com cerca de 52 mil hectares de 
florestas nativas, que ainda abrigam uma parte da fantástica fauna dos mamíferos que ocorriam em todo Paraná. 

Estão identificadas 56 espécies de mamíferos, que corresponde a 1,2% do total mundial, distribuídas em 8 ordens e 23 
famílias, incluindo-se aqui a ordem Chiroptera, representada na Fazenda Monte Alegre por 3 famílias e 14 espécies; 

A maioria dos mamíferos são animais de pequeno e  médio porte. 

Foram constatadas na área 15 espécies de morcegos , destacando a presença de myotis ruber, chiroderma doreae, 
rogheessa túmida, essas consideradas ameaçadas a nível Nacional e Estadual.  Os morcegos exercem atividades de 
importância vital para as comunidades bióticas participando ativamente do controle das populações de insetos. Assim a 
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constatação deste grupo em diagnósticos ambientais torna-se extremamente importante, considerando-se ainda o fato 
de que muitas espécies podem ser utilizadas como indicadoras da qualidade do ambiente. 

Desta espécie apenas um grupo (sub-família Desmodontinae reúne as espécies com regime alimentar hematófago. 
Destas, Desmodus rotundus (morcego vampiro) predomina sobre outras duas espécies (Diaemos yongi e Diphyla 
ecaudata), podendo transmitir doenças como histoplasmose e raiva a animais domésticos, como o gado bovino, que 
atualmente constitui sua principal fonte de alimento. 

Um dos morcegos registrados (Myotis ruber ) é considerado como espécie ameaçada de extinção no Brasil. Das 138 
espécies brasileiras de morcegos, 9 estão ameaçados de extinção; 

Em 2001 iniciou-se o projeto de levantamento de pequenos mamíferos, representada principalmente pelas ordens 
Rodentia, Didelphimorphia ( anteriormente denominada Marsupialia) e Chiroptera. 

De uma maneira geral, a Fazenda Monte Alegre constitui-se em um refúgio natural bem protegido, assegurando a 
manutenção de algumas das principais espécies de mamíferos ameaçados de extinção no Brasil.  

Destas espécies, o Tamanduá-bandeira, o Lobo-guará e a Suçuarana são espécies observadas com freqüência na 
região. 

Recentemente foi registrada a ocorrência do Tatu-cavalo (Cabassous sp.) , considerada uma espécie rara da família 
Dasypodidae e também a ocorrência da fase melânica em gato-do-mato. 

É importante mencionar que muitas espécies freqüentam as áreas de reflorestamento, e não é raro encontrar animais 
como o Tamanduá-bandeira ou o Lobo-guará freqüentando povoamentos de Pinus sp ., mesmo destituído de sub-
bosque. 

O uso das Fichas de Visualização por funcionários da área florestal tem revelado a existência de territórios bem 
definidos, dentro da Fazenda Monte Alegre, de algumas espécies importantes como a Suçuarana e o Lobo-guará. As 
informações a respeito da Suçuarana indicam que esta espécie apresenta uma densidade populacional acima do 
normal, sendo relativamente freqüente a sua observação junto aos núcleos habitacionais da Fazenda Monte Alegre. 

Além das espécies de mamíferos que ocorrem na região, há indícios da ocorrência da Onça-pintada (Panthera onca ), 
Gato-mourisco (Felis yagouarundi) e do Veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus ). A anta (Tapirus terrestres ) 
constitui-se na única espécie conhecida de mamífero já extinta na região, embora existam informações sobre sua 
possível ocorrência no Município próximo ao Rio Branco 

 

3.6.3 - Répteis 

Existem no Estado do Paraná as seguintes espécies, 950 de peixes, 120 de anfíbios, 160 de répteis, este último de 
difícil amostragem e constatação, por seus hábitos quase sempre discretos, silenciosos e não gregários, sua baixa 
movimentação pelo ambiente, seu metabolismo lento, sua resistência a longos períodos de jejum e sua coloração em 
geral camuflativa. 

Existem répteis (chamados alonantrópicos) que foram categorizados com aqueles que dificilmente aparecem em áreas 
com atividade humana. Foram considerados periantrópicos aqueles que resistem à ocupação humana e à 
descaracterização ambiental até um pouco em que seus recursos para alimentação reprodução não fiquem 
comprometidos. Categorizados como sinantrópicos ficaram todos os répteis que resistem as impactos antrópicos mais 
drásticos, os que acompanham as atividades humanas de desmatamento e transformação de ambientes. 

A riqueza das espécies existentes no Município de Telêmaco Borba se dá a qualidade relativamente boa de 
conservação em que se acham as áreas florestadas  da região, fortalecendo assim o aumento dessa espécie na região. 
Atestando ainda essa assertiva, podem ser citados os seguintes répteis exclusivamente florestais encontrados: (Clélia 
plúmbea) cobra muçurana, Spilotes pullatus(cobra caninana), Dipsas indica (cobra dormideira), Tropidodryas striaticeps 
(jiboinha), Xenodon neuwiedi (cobra boi-peva), Enyalius perditus (camaleãzinho verde) e Urostrophus vauteieri 
(camaleãozinho marrom). 

Os répteis constituem um grupo pouco conhecido de maneira geral, em função da escassez de pesquisas de campo, e 
literatura especializada disponível. Dentro da Fazenda Monte Alegre as informações a respeito desta classe são obtidas 
a partir de exemplares capturados nas frentes de trabalho, ou nos próprios núcleos habitacionais, ou mesmo 
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exemplares atropelados nas estradas da Fazenda. A identificação de algumas espécies exige a confirmação de 
especialistas, principalmente quando se trata de exemplares da família Colubridae. 

Na Fazenda Monte Alegre e demais propriedades de influência da empresa Klabin, estão identificadas 37 espécies de 
répteis, representando 13 famílias. A ordem Squamata, representada pelas serpentes é a melhor conhecida. Há 
ocorrência de exemplares de Quelônios na área. A maioria dos répteis são encontrados nas margens da Bacia do Rio 
Tibagi e em ambientes abertos, seguidos da Floresta Estacional Semidecidual. Sendo ainda entre as espécies 
encontradas: serpentes como a muçurana (ameaçadas de extinção e de grande porte) entre outras, jararaca, cobra-
coral, corredeira-do-campo, sapo-cururu, pererequinha rajada e lagartos. 

Estão identificadas 32  espécies de serpentes, sendo 07 venenosas mais comuns,  a Jararaca, a Cascavel, a Coral-
verdadeira. Menos comuns a Urutu, a Jararacuçu  e ainda as espécies não venenosas em numero de 19, merecendo 
destaque a Mussurana, a Caninana e a Cotiara (esta sendo uma das espécies mais ameçadas de extinção no Brasil) 

 

3.6.4 - Anfíbios 

As diferentes espécies encontradas na região de Telêmaco Borba, partilham os recursos de modo à coexistirem em 
uma mesma região. Algumas ocorrem em áreas abertas e outras em ambientes florestados. Daquelas que vivem no 
ambiente florestado, algumas ocupam os riachos (água corrente), outras ocupam poças (água “parada”), outras ocupam 
o interior de plantas (oco de tronco e rosetas de bromélias) e até mesmo algumas ocupam o chão da floresta em locais 
cuja unidade é alta porém que não acumule água. 

No estado do Paraná as informações científicas a respeito dos anfíbios anuros ainda são incipientes tanto sob o aspecto 
de taxonomia como ecologia.  

No mundo são conhecidas cerca de 4500 espécies de anfíbios. Destas, 600 ocorrem no Brasil (13%) e no Estado do 
Paraná mais de 100 espécies são conhecidas. 

Somente na nossa região de Telêmaco Borba existem mais de 30 espécies diferentes já identificadas 0,7% do total 
mundial.  Em termos  regionais este número é bastante razoável tendo em vista o fato de que para outras regiões 
estudadas no estado do Paraná o número máximo de espécies encontrados foi de 27, na região de Londrina. A maior 
riqueza na Região de Telêmaco Borba pode estar associada à variabilidade de tipos ambientais ali encontrados, ao 
maior tempo de atividades nesta região por parte de pesquisadores e até mesmo por ser um tipo florestal diferente das 
demais regiões. Destas, 04 espécies são ampliações da distribuição geográfica para o interior do estado do Paraná, e 
uma é novo registro para o mesmo. Pelo menos 06 espécies são indicadoras de preservação e qualidade ambiental por 
se limitarem a um ambiente determinado e por não suportarem alto grau de alteração do mesmo 

Incluído nessas espécies destaca-se Hyla anceps (perereca-zebra), espécies reconhecida como “criticamente em 
perigo” pelo Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná, conhecida em uma única localidade, Fazenda 
Monte Alegre- Lagoa.  Nessa única localidade de registro no Paraná a espécie está isolada em um brejo de 100 m2, 
onde duas estradas e uma linha de transmissão passa ao seu redor. A área está localizada em meio de 
reflorestamentos de eucalipto e pinus. A principal ameaça para esta espécies é o isolamento da população.  A 
vegetação ao redor do brejo é arbustiva e de pequena extensão. 

Umas espécies exóticas de anfíbios presente na bacia do rio Tibagi é a Rana catesbeiana, reconhecida como exótica 
invasora.  

A importância dos anfíbios como bioindicadores deve-se ao fato de que eles são mais sensíveis que outros vertebrados 
às mudanças ambientais em função de suas características fisiológicas, ecológicas, comportamentais e de complexo 
ciclo de vida que ocorre, na maioria das espécies, tanto no ambiente aquático quanto ao ambiente terrestre. No caso 
das espécies com distribuição restrita, onde em muitas situações as populações são pequenas e isoladas, qualquer 
alteração ambiental torna-se ainda mais significativa. 

A fauna de anfíbios encontra-se em um estádio intermediário entre o consideravelmente alterado (comprometido ante as 
perturbações que a região sofre há décadas) e o preservado (em função da manutenção de significativas porções 
florestadas à margem do rio Tibagi pela Klabin S/A.) 

Com os dados obtidos até o momento, pode-se concluir que as áreas de preservação mantidas pela KLABIN são 
importantes para a manutenção e conservação das populações de diferentes espécies de anfíbios anuros.  
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3.6.5 – Peixes 

A grande maioria dos rios que cortam as propriedade do municipio, tem todo seu curso dentro da própria Fazenda, 
sendo protegidos pelas matas ciliares que os acompanham. A rede hidrográfica é formada por rios de águas claras, 
bem oxigenadas e de pequena vazão. São rios e arroios de pouca profundidade e normalmente correm sobre leitos 
arenosos. São freqüentes as pequenas lagoas, naturais ou artificiais, criando condições diferenciadas e diversificação 
de habitats aquáticos. Também no Rio Tibagi existe grande energia e oxigenação (águas rápidas, corredeiras e saltos), 
sendo uma caracteristica muito importante para as especies de peixes do rio. A tabarana e o dourado  são duas 
espécies que encontram nas águas rápidas das corredeiras seus habitats principais. Da mesma forma, mas em menor 
espécie e porte também se encontram os canivetes e as piavas e ainda os cascudos que tem estreita dependência com 
os ambientes lóticos de alta energia, como as corredeiras. 

Existem poucos estudos relativos à fauna aquática dos rios locais, especificamente à classe dos Peixes. As informações 
atualmente existentes, referem-se a levantamentos exploratórios, muito esporádicos, e informações obtidas por 
pescadores, a maioria, funcionários da empresa KLABIN. Das 250 espécies conhecidas para a bacia do Paraná, mais 
de 100 encontram-se inseridas na bacia do rio Tibagi, muitas delas já praticamente extintas em outros tributários dos 
rios Paraná e Paranapanema. 

A distribuição e biologia da ictiofauna do Rio Tibagi, permanece ainda  pouco conhecida.  . Recentemente houve um 
maior esforço no conhecimento desta fauna, principalmente em função do estudo para um projeto através do convênio 
UEL/KLABIN/COPATI, cujas informações visam a conservação e o desenvolvimento sustentado da região. Em quatro 
pontos de coleta estabelecido para a bacia do Rio Tibagi (Barra do Arroio Quebra Pernas – Três Ilhas; Areal escobar – 
Fundo Casa dos Padres; Tibagi- Iate Clube e Draga do Dragão) foram obtidos 368 exemplares de peixes, pertencentes 
a 28 espécies, 18 gêneros, 11 famílias e 4 ordens. Sendo:  

Espécies- Canivete, Curimbatá, Solteira, Chimbore, Ferreirinha, Lambari-de-rabo-amarelo, Lambari-de-rabo-vermelho, 
Lambarizão, Pirapitanga,Peixe-cadela, Piquira, Tabarana, Traíra, Ferrãozinho, Cascudo macaco, Cascudo pintado, 
Cascudo abacaxi, Cascuco, Bagre, Mandi, Muçum, Acará,  

Famílias- Parodontidae, Prochilodontidae, Anostomidae, Characidae, Erythrinidae, Callchthydae, Loricariddae, 
Heptapteridade, Pimelodidae, Synbranchidae, Cichlidae. 

Ordem- Characiformes, Siluriformes, Synbrancgiformes, Perciformes. 

Constam ainda no Livro Vermelho da Fauna Ameaçda no Estado do Paraná as seguintes espécies registradas. O 
dourado, o sorubim-do-tibagi, o jaú-sapo, cascudo-preto, pacu-prata, e o pintado. 

Das espécies encontradas no Rio Tibagi 11 são conhecidas como migradoras, entre elas o curimbatá, dourado, pintado, 
sorubim,  cascudo-preto, barbado, piapara, chimboré, e mandi. Sendo o curimbatá a espécie mais migradora de longa 
distancia. 

Das espécies que indicam maior interesse comercial está a piapara, o curimbatá, barbado, pintado,sorubim,e o 
cascudo. 

Os peixes citados pelos pescadores como ocorrentes , principalmente no Rio Tibagi, somam 75  espécies de  peixes  
nativos da região. Constatou-se ainda a existência de 9 espécies exóticas à bacia, sendo 6 espécies ameaçadas e 
nenhuma endêmica. Também torna-se digno de nota, que, na calha principal do rio Tibagi, quase não há pesca 
comercial intensiva, mas poucos pescadores que se declaram como profissionais, praticando-se mais esporadicamente 
a pesca com atividade de lazer, sem compor substancialmente parte do cardápio alimentar da população. 

Existem ainda peixes que merecem um melhor estudo, para se proceder à correta identificação das espécies. Ainda são 
citadas a ocorrência de quatro espécies exóticas na Bacia do Rio Tibagi: a Carpa, Tilápia, Bagre-africano e o Black-
bass. 

Ressalta-se que, todos os animais tem sua função e importância na Terra e na Natureza, e que de uma forma ou de 
outra contribuem para um equilíbrio na mesma, portanto todos devem ser conhecidos e preservados. 
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4.1 – DEMOGRAFIA: 

O município de Telêmaco Borba desde sua instalação no ano de 1964 vem apresentando índices populacionais 
variados conforme análise de fontes de pesquisas, como IBGE e Ipardes, apresentando em alguns períodos 
crescimento populacional e em outros períodos decréscimo populacional.  

Esta inconstância nos índices populacionais se devem a diversos fatores ocorridos ao longo da existência do município, 
como o desmembramento do município de Imbaú no ano de 1997, que representava importante parcela da população e 
produção rural do município de Telêmaco Borba. Deve-se também à desativação de vários distritos florestais mantidos 
pela Indústria Klabín S/A, os quais em sua maioria foram removidos para municípios da microrregião, como Ventania, 
Curiúva e alguns incorporados à área urbana de Telêmaco Borba, como o Distrito de Mandaçaia.  

Dos cinco distritos existentes, apenas dois permaneceram em atividade, os quais são o Distrito de Lagoa e Harmonia 
que sofreram substancial redução no número de habitantes devido as políticas de gerenciamento da Industria Klabín.  

Apesar do histórico populacional com características inconstantes, a previsão para os próximos anos (cinco a dez anos) 
apresenta indicadores de que o município continuará com índices populacionais variados. Isto se deve a anúncio de 
novos empreendimentos, como a construção de uma usina hidrelétrica no Rio Tibagí dentro da área municipal de 
Telêmaco Borba, bem como a ampliação da Indústria klabín, eventos estes que gerarão diversos empregos 
temporários. Estes empreendimentos ganham a mídia e acabam por atrair profissionais de diversas hierarquias que se 
instalam temporariamente no município em busca de emprego. 

 

4.2 - DADOS POPULACIONAIS: 
A população total do município de Telêmaco Borba, segundo o Censo Demográfico de 2000, realizado pela IBGE, era 
de 61.238 habitantes, sendo o maior município em número populacional de sua microrregião (ver tabela abaixo), 
seguido pelo município de Ortigueira com uma população de 25.216 habitantes. 

 

 Telêmaco 
Borba 

Ortigueira Reserva Tibagí Curiúva Imbaú Ventania 

População 
Rural 2.884 16.853 14.366 8.155 5.878 3.991 2.667 

População 
Urbana 58.354 8.363 9.611 10.279 7.026 5.483 5.357 

População 
Total 61.238 25.216 23.977 18.434 12.904 9.474 8.024 

Tabela : Quadro Demonstrativo Populacional da Micro-Região 

Fonte : Ipardes 

Em relação à sua mesorregião e ou região econômica, Telêmaco Borba se caracterizava como sendo o terceiro 
município em número populacional, onde município de Ponta Grossa se apresentava como sendo mais populoso 
seguido pelo município de Castro com um porte populacional semelhante ao município de Telêmaco Borba, 
apresentando uma população total de 63.581 habitantes.  

Com relação ao Estado do Paraná, no ano 2000 o município de Telêmaco Borba ocupava o 28º lugar em número 
populacional no estado representando 0,64 % da população total do Estado do Paraná.  

No contexto nacional, Telêmaco Borba está classificava-se no ano 2000 como sendo a 428ª cidade brasileira em 
número de habitantes representando 0,036% da população total brasileira.  
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O Estado do Paraná possui poucos municípios com faixa populacional entre 60 e 70 mil habitantes, apresentando esta 
faixa populacional apenas os municípios de Castro, Cianorte e Pato Branco, municípios estes que serão base 
comparativa para os indicadores municipais de Telêmaco Borba.  

Segundo dados do IBGE, a projeção populacional municipal para o ano de 2005 é de 63.742 habitantes e com base em 
projeções publicados pelo ministério da Saúde através do site www.datasus.gov.br, o estimativo populacional para o 
município de Telêmaco Borba para o ano 2006 é de 64.191 habitantes, entre população rural e urbana sendo 
representado através do gráfico abaixo. 
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Gráfico Comparativo Histórico – População Urbana X Rural 
(Fonte: Sidra – Jan/2006, disponível em www.sidra.ibge.gov.br) 

 

A taxa de variação populacional do município apresentou índices variáveis com as maiores taxas de crescimento entre a 
década de 70 e 90 com crescimento de 74.45 % na população total.  

Entre as décadas de 90 e 2000, ano do último censo do IBGE, houve um pequeno decréscimo populacional, onde se 
percebe que um dos principais fatores contribuintes para isso se deve ao grande decréscimo populacional rural, onde 
um dos fatores foi o desmembramento do Distrito de Imbaú, correspondente a grande parte da área rural do município 
de Telêmaco Borba. Esta década apresentou um decréscimo populacional de aproximadamente 6,00 % da população 
total, onde na população rural que apresentava um decréscimo desde a década de 80 representou uma redução de 
258% .   

Este decréscimo constante na população rural do município também se deve a desativação de alguns distritos florestais 
mantidos pela Indústria Klabín, os quais como já citados anteriormente foram incorporados à área urbana ou aos 
municípios vizinhos. 

A necessidade de reservas de madeira como matéria-prima para as empresas do Distrito Industrial e indústrias 
papeleiras, especificamente o Pinus e o Eucalipto, tem mudado as características agrárias do município.  

Segundo o último Censo do IBGE no ano de 2000, a população rural do município correspondia a apenas 5% da 
população total municipal, sendo a menor de toda a microrregião, sendo um caso atípico para o estado.  
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Esta população rural caracteriza-se principalmente pela população localizada em distritos, como a Vila Rural, Distrito de 
Triângulo, Distrito de Lagoa e Harmonia, que não necessariamente desenvolvem atividades agrícolas.  

Segundo projeções realizadas pelo IBGE e Secretaria de Educação, o município de Telêmaco Borba apresentou entre o 
ano de 2000 e 2006, um crescimento populacional total de 0,8%, apresentando uma população total estimada para o 
ano 2006 de 64.191 habitantes.  

Este índice de crescimento mostra-se menor que o crescimento do Estado do Paraná, que apresentou no mesmo 
período uma taxa de crescimento de 1,4 %, porém cabe a lembrança de que crescimento não significa 
desenvolvimento.  

A população telêmacoborbense, quanto ao gênero, apresenta-se equilibrada, com um estimativo para o ano de 2006 de 
32.733 habitantes do sexo feminino e um total de 31458 habitantes do sexo masculino.  

Este equilíbrio apresentava-se também na área rural com dados referentes ao ano 2000, podendo ser melhor 
visualizado no quadro abaixo :  

Cat. População Homens Mulheres 
Urbana 28.540 29.814 

Rural 1.474 1.410 

Total 30.014 31.224 

Tabela Comparativa população por sexo -urbana x rural  
(Fonte: Sidra – 2000, disponível em www.sidra.ibge.gov.br) 

 

Com relação à estrutura etária do município, o gráfico abaixo apresenta o estimativo populacional levando-se em conta 

a faixa etária de 0 a 80 ou mais anos, onde percebe-se que as faixas etárias com maior número de habitantes se 

encontra entre 0 (zero) a 9 anos com um total de 12.085 habitantes e de 10 a 19 anos, representando juntas 

aproximadamente 20 % da população total.   

Através do gráfico de população por faixa etária é possível analisar que o número populacional no município e 

essencialmente jovem, sendo um importante dado a ser considerado pelo sistema municipal de educação e como 

desafio ao município na busca de novos postos de trabalho, pois possui grande taxa de população em idade produtiva. 

Porém a configuração da pirâmide demonstra que outro desafio para os próximos anos refere-se a esperança de vida, 

pois a pirâmide apresenta um afunilamento vertiginoso em relação ao decorrer dos anos, sendo um indicativo de que 

necessita-se de maiores intervenções e programa que garantam uma maior expectativa de vida, buscando configurar a 

tabela o mais próximo de um equilíbrio entre as faixas etárias.   

 



                                       

                                                      
 

                                                                                                                      
 

                                   AAnnáálliissee  TTeemmááttiiccaa  IInntteeggrraaddaa  
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Elaborado pela Assessoria Técnica de Planejamento Urbano 

63

Pirâmide Etária

15 10 5 0 5 10 15

0 a 9

10 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 e +

Fa
ix

a 
Et

ár
ia

 (a
no

s)

Percentual da População

Masculino
Feminino

 
Gráfico comparativo de Faixa Etária da população total ano 2006.  

(Fonte: MS – Cad.de Inf.Gerais Jun/2006, disponível em www.saude.gov.br) 
 
 

 

4.3 – EDUCAÇÃO: 
A educação no município de Telêmaco Borba encontra-se em evolução, conclusão esta obtida através de índices 
coletados de órgãos como IBGE, SIMBRASIL, IPEA e IPARDES.  

Segundo dados do Ipea, os índices de alfabetização no Brasil vem evoluindo e alcançaram no ano de 2000 uma taxa de 
alfabetização de 86,39% da população, onde o Estado do Paraná apresentou um índice de 90,47%. No entanto, o 
município de Telêmaco Borba apresentou índices crescentes de alfabetização, obtendo um índice de alfabetização 
superior ao brasileiro e inferior ao estadual com 89,50 %. 

 

http://www.saude.gov.br/
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Em relação a sua microrregião, Telêmaco Borba detém o maior índice de alfabetização conforme demonstra o gráfico 
0.2, seguido por Tibagí e tendo o município de Ortigueira apresentado o menor índice de alfabetização com 72,2 % de 
sua população alfabetizada. 

Gráfico Comparativo de Alfabetização - Micro-Região 
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Os índices de alfabetização apresentados pelo município de Telêmaco Borba mesmo estando abaixo da média 
estadual, se encontra em condições semelhantes e ou superior a cidades paranaenses de mesmo porte populacional, 
como no caso do município de Castro que apresenta um índice de Alfabetização de 87,48%, contra 89,50 % de 
Telêmaco Borba.  

Confrontando ainda os dados telêmacoborbenses com cidades paranaenses de mesmo porte localizadas em outras 
regiões econômicas, encontra-se Cianorte na região Noroeste do estado com um índice de 89,61%, estando abaixo da 
média de Telêmaco Borba. Ainda analisando cidades de mesmo porte populacional, Pato Branco localizado à Sudoeste 
do estado apresenta uma taxa de alfabetização maior que a telêmacoborbense, sendo de 93,22 % da população 
alfabetizada. 

 Mesmo apresentando índices de alfabetização mediano em relação às cidades de mesmo porte, os dados acima 
indicam que o município de Telêmaco Borba tem potencial para apresentar índices ainda melhores de alfabetização, 
devido a peculiaridades como a arrecadação municipal, população rural pequena, onde a gestão educacional se torna 
menos abrangente com gastos mais polarizados.  
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O Gráfico 0.3 demonstra a evolução da taxa de alfabetização municipal nos últimos trinta anos, tendo alcançado no ano 
de 2.000 uma taxa de alfabetização para pessoas maiores de quinze anos de 89,5%, podendo ser notado um intervalo 
crescente na casa de 6,7% nos últimos dez anos, segundo dados fornecidos pelo IPEA.  

Tomando-se como base um índice médio de crescimento decenal de 5%, para o ano de 2010 projeta-se que teríamos 
94% da população municipal alfabetizada, alcançando hipoteticamente 100% da população municipal alfabetizada no 
ano de 2022.  

A taxa de alfabetização é Indicador componente do IDH-Educação, a qual corresponde a 2/3 da avaliação de 
composição do IDHM geral do município.  

É o percentual de pessoas acima de 15 anos de idade que são alfabetizados, ou seja, que sabem ler e escrever pelo 
menos um bilhete simples (IPEA).  
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(Fonte: IPEA) 

 

 

4.4 - Anos de Estudo: 
A média de escolaridade do Município de Telêmaco Borba demonstrada através dos dados subtraídos do Atlas de 
Desenvolvimento Humano no Brasil, para o ano de 1991 tendo como base, adultos com mais de 25 anos, é de 4,26 
anos, obtendo um aumento na década seguinte apresentando um índice de 5,42 anos de estudos no ano de 2000, 
destacando-se com a maior média de escolaridade em sua microrregião, seguido por Tibagí que apresenta um índice 
bem abaixo com apenas 3,74 anos de estudo.  

Com a média de 5,4 anos de estudo (dados IPEA-2000), Telêmaco Borba ainda está abaixo das médias nacional que é 
de 5,9 anos de estudo e da estadual que é de 6 anos de estudo. Apesar de estar em processo de evolução na questão 
de anos de estudo, faz-se necessário um levantamento sócio-econômico específico com levantamento da situação 
escolar, para uma melhor análise dos setores municipais com menores índices de educação para que se consiga 
buscar ações de ampliação destes índices. 

 

4.5 - IDH – Educação: 
O IDH relativo à Educação é um dado obtido a partir da taxa de alfabetização e da taxa bruta de freqüência a escola. 
Este dado e de grande relevância para a composição do Índice de Desenvolvimento Humano municipal, estadual e 
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brasileiro. Deve ser utilizado como base para programas de desenvolvimento educacional onde através destes índices é 
possível a construção de metas e objetivos a serem projetados.  

Telêmaco Borba de acordo com dados coletados junto ao IPEA –Data (www.ipeadata.gov.br acessado em 2005) possui 
índices referentes ao ano de 1991 e 2000, superior as médias nacional e estadual, tendo neste período uma evolução 
tímida de 0,064% pontos percentuais de acordo com o quadro abaixo.  

 
 IDH – Educação, 1991 IDH – Educação, 2000 

Brasil 0,745 0,849 

Paraná 0,778 0,879 

Telêmaco Borba 0,801 0,865 
FONTE : Ipeadata (www.ipedata.gov.br) acessado em 2006 

 

Com relação a sua microrregião, Telêmaco Borba apresenta índices bem superiores as cidades circunvizinhas, como o 
demonstrado no quadro abaixo, seguida pelo município de Tibagí no ano de 1991 e 2000. O município menos 
desenvolvido da região é Ortigueira, estando bem aquém dos índices apresentados pelo município pólo da microrregião 
desempenhado pelo município de Telêmaco Borba.  

 
Municípios da 
Micro-Região 

IDH – Educação, 1991 IDH – Educação, 2000 

Imbaú 0,610 0,704 

Ortigueira 0,532 0,687 

Telêmaco Borba 0,801 0,865 

Reserva 0,612 0,702 

Tibagí  0,653 0,774 

Ventania  0,588 0,741 
FONTE : Ipeadata (www.ipedata.gov.br) acessado em 2006 

 

Ainda com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Educação, o município de Telêmaco Borba 
comparado aos municípios de mesmo porte populacional de regiões paranaenses diversas, possui índice inferior ao 
município de Pato Branco que desde o ano de 1991 já apresentava um IDH- E superior aos demais, destacando-se 
também o município de Cianorte, como o que mais evoluiu neste período, apresentando um percentual de  0,113 %.  

 
Municípios de 
mesmo porte 

populacional - PR 
IDH – Educação, 1991 IDH – Educação, 2000 

Castro  0,718 0,842 

Cianorte 0,760 0,873 

Telêmaco Borba 0,801 0,865 

Pato Branco  0,836 0,937 

http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.ipedata.gov.br/
http://www.ipedata.gov.br/
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FONTE : Ipeadata (www.ipedata.gov.br) acessado em 2006 

 

 

4.6 - Indicadores de Saúde: 

 

4.6.1 – Esperança de Vida ao Nascer :  

A esperança de vida ao nascer, constitui-se na quantidade média de anos que se pode esperar para uma criança 
nascida no momento da análise sendo um indicador sintético da qualidade da saúde de um grupo populacional. Agrega 
em um único indicador, componentes tais como índice de mortalidade infantil, mortalidade materna e mortalidade por 
causas evitáveis, como doenças infecto-contagiosas e mortes causadas por variáveis externas.  

Os anos de expectativa de vida são utilizados pelo Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como 
alimentador para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no quesito saúde.  

Com relação a este indicador, os índices nacionais, estaduais e municipais vêm obtendo índices crescentes, onde o 
município de Telêmaco Borba apresenta médias ligeiramente abaixo das médias estaduais e nacionais, porém estando 
acima das médias apresentadas pelos municípios vizinhos conforme tabela: 

 

 1991 2000 

Brasil  64,73 68,61 

Paraná 65,71 69,83 

T. Borba 63,66 68,56 
Tabela Comparativa de Esperança de Vida ao Nascer 

Fonte : Ipeadata.gov.br 

A seguir o quadro apresenta a dinâmica dos indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade do município, 
onde em relação aos municípios lindeiros, Telêmaco Borba apresenta uma evolução em todos os quesitos abordados, 
sendo o município que apresenta o maior índice em esperança de vida ao nascer com uma média de 68,56 anos de 
vida, tendo um aumento no período de 1991 a 2000 de 4,9 anos, porém estando abaixo da média estadual que no ano 
de 2000 apresentou um indicador de 69,83 anos.  

Ainda se comparado às cidades de mesmo porte no Estado do Paraná, Telêmaco Borba encontra-se em uma situação 
inferior, apresentando índice maior apenas com relação ao município de Castro que pertence a sua mesorregião e 
apresenta uma esperança de vida de 66,18 anos. Municípios como o de Cianorte tem como índice de esperança de vida 
ao nascer de 75,94 e Pato Branco 76,07 anos, tendo porte populacional parecidos com o de Telêmaco Borba, porém 
melhor desenvolvidos com relação à esperança de vida ao nascer. 

 

 

Estado e Municípios Esperança 
de Vida ao 

Nascer Paraná Curiúva Imbaú Ortigueira Reserva T.Borba Tibagí Ventania 

1991 65,71 59,36 58,52 56,26 56,31 63,66 61,21 62,40 

2000 69,83 65,41 62,80 61,46 62,90 68,56 65,06 62,80 

 

http://www.ipedata.gov.br/
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4.6.2 – Taxa de Fecundidade : 

Com relação ao número médio de filhos, denominado de taxa de fecundidade, percebe-se que na última década houve 

um decréscimo na média estadual e em todas as cidades existentes na região de Telêmaco Borba, porém o município 

ainda apresenta uma taxa de fecundidade de 2,79 filhos por mãe, estando acima da média estadual que no ano de 2000 

apresentou um total de 2,30 filhos por família.  

Em sua microrregião, Telêmaco Borba tem o segundo menor índice de fecundidade, ficando superado apenas pelo 

município de Tibagí que apresenta uma taxa de fecundidade de 2,66 no ano de 2000.  

A diminuição da taxa de fecundidade pode representar um indicativo de uma boa política social no que tange à 

conscientização sobre a maternidade precoce, a utilização de métodos anticoncepcionais, etc. 

Analisando os índices telemacoborbenses, percebe-se que ainda há o que melhorar, pois apresenta uma taxa maior 

que a média estadual e também em relação ao município vizinho de Tibagí, que mesmo sendo de um porte 

populacional menor, apresenta outras dificuldades não encontradas no município de Telêmaco Borba como uma 

densidade populacional na área rural proporcionalmente muito maior.  

Ainda referente aos dados levantados no ano 2000, o município de Cianorte apresentava uma taxa de fecundidade de 

2,30 e Pato Branco 2,66, sendo de mesmo porte populacional de Telêmaco Borba que ainda assim se encontra acima 

da média dos mesmos .  

Estado e Municípios Taxa de 
Fecundidade Paraná Curiúva Imbaú Ortigueira Reserva T.Borba Tibagí Ventania 

1991 2,62 3,50 3,59 4,59 3,72 2,94 3,84 4,62 

2000 2,30 3,32 3,45 2,93 3,08 2,79 2,66 3,52 

 

Quanto ao índice de probabilidade de sobrevivência até os 60 anos, Telêmaco Borba obteve um crescimento entre o 

ano de 1991 e 2000, porém encontrando-se abaixo da média estadual nos dois levantamento apresentando no ano de 

2000 um índice de 77,98 % de probabilidade de sobrevivência até os 60 anos, contra 80,79 % como índice estadual. 

Estado e Municípios Probabilidade de 
sobrevivência 
até os 60 anos Paraná Curiúva Imbaú Ortigueira Reserva T.Borba Tibagí Ventani

a 

1991 72,65 60,65 59,02 54,72 54,82 68,87 64,22 66,53 

2000 80,79 71,98 66,83 64,18 67,03 77,98 71,29 66,83 

 

Um dos fatores com grande relevância no crescimento dos anos de vida da população tem relação com os índices de 
mortalidade infantil no município que desde o ano de 1994 possui uma tendência decrescente uniforme. 

Segundo dados da 21ª Regional de Saúde, no ano de 2003, Telêmaco Borba apresentou seu menor índice de 
mortalidade infantil tendo 18 mortes para cada 1.000 nascidos vivos.  
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4.7 - RENDA: 
Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, a renda per capita média do município de Telêmaco Borba 
está classificada como a 44º entre os municípios do Estado do Paraná, com R$ 275,60 (duzentos e sessenta e cinco 
reais e sessenta centavos) no ano 2000.  

Esta renda cresceu com relação ao ano de 1991 em valores absolutos, o que não quer dizer que cresceu o poder 
aquisitivo da população, passando de R$ 211,93 para R$ 275,60 no ano de 2000, não acompanhando 
proporcionalmente o crescimento industrial apresentado neste intervalo de tempo.  

A renda per capita apresentada pelo município encontra-se bem abaixo pela apresentada pelo Estado com uma renda 
per capita média de R$ 321,29. Porém a renda per capita média do município é a maior em relação a sua microrregião, 
seguido por Ventania que apresenta R$ 164,72 de renda per capita.  

Telêmaco Borba apresenta uma renda per capita média inferior apenas ao município sede da mesorregião, o município 
de Ponta Grossa com uma renda per capita média de R$ 318,22.  

A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior à metade do salário mínimo 
vigente), segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil para o município de Telêmaco Borba 
aumentou de 37,68 % para 37,98 %. Mesmo que este aumento tenha sido pequeno é um indicativo de que se faz 
necessárias medidas que busquem uma melhor distribuição de renda geração de emprego.  

A desigualdade social pode ser medida através do Índice de Gini, que avalia a desigualdade existente na distribuição de 
indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos 
os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 
sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). O município de Telêmaco Borba apresentou um crescimento 
no índice de desigualdade do ano de 1991, com um índice de 0,527 para 0,58 no ano de 2000, estando na 309º posição 
no estado do Paraná em desigualdade salarial.  

 

4.8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM : 
O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um contraponto a outro indicador muito 
utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 
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Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Não abrange todos 
os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no 
mundo para se viver". 

Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o IDH também 
leva em conta dois outros componentes: a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza 
números de expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de 
matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de 
compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os países). Essas três dimensões têm a mesma importância 
no índice, que varia de zero a um. 

Apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1990, o índice foi recalculado para os anos anteriores, a partir de 
1975. Aos poucos, o IDH tornou-se referência mundial. É um índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio das Nações Unidas e, no Brasil, tem sido utilizado pelo governo federal. 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento calcula o IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano desde 1990 para 150 países do mundo aproximadamente. O objetivo da divulgação do índice é colaborar na 
reorientação de recursos e programas nos países que mais precisam de cooperação e apoio para impulsionar o 
desenvolvimento humano.  

O conceito de “desenvolvimento humano” é considerado valioso para se conhecer a realidade dos países e para 
mobilizar a sociedade em torno das questões relacionadas ao desenvolvimento.  

Através de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, junto com o PNUD, permite 
ranquear os municípios brasileiros segundo o progresso alcançado em relação ao desenvolvimento humano, 
conhecendo os municípios que possuem índice alto, médio e baixo de desenvolvimento humano.  

O IDH – Municipal, varia de 0 a 1, sendo que os municípios com alto IDH têm o índice perto de 1,00. Os municípios com 
baixo IDH são aqueles cujo índice é inferior a 0,50 e são municípios que apresentam dificuldades e carências sérias, 
especialmente nos aspectos educacionais, aspectos da saúde e aspectos de renda. Estes parâmetros individualmente 
contribuem para a composição de um IDH municipal onde o equilíbrio e o crescimento destes índices em conjunto, 
poderão proporcionar melhores condições de vida à população municipal.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Telêmaco Borba, segundo dados do Atlas de Desenvolvimento 
Humano para o ano 2000 é de 0,767, pouco acima da média Brasileira que apresenta um índice de 0,766. Porém o 
município mesmo apresentando evolução em seu IDH, no ano de 1991 apresentava um índice de 0,704 ocupando a 60º 
colocação entre os municípios do estado, no ano de 2000 passou a ocupar a 97º colocação estadual, apresentando o 
índice de 0,767, estando abaixo do índice do Estado do Paraná que apresenta um IDH de 0,787 para o ano 2000. 

O gráfico abaixo demonstra a evolução do IDH-M, para Telêmaco Borba e seus sub-indicadores, onde se percebe que a 
evolução do IDH-Educação e IDH-Longevidade foram os maiores contribuintes para a evolução do IDH municipal. 
Porém, com relação ao IDH-Renda, obteve uma queda vertiginosa e no período de 1991 para 2000 teve uma evolução 
muito tímida, vem limitando a obtenção de maior índice de desenvolvimento humano no município.   

http://www.nobel.se/economics/laureates/1998/
http://www.nobel.se/economics/laureates/1998/
http://www.pnud.org.br/odm/
http://www.pnud.org.br/odm/
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4.9 - ECONOMIA MUNICIPAL: 
O município de Telêmaco Borba apresenta uma característica diferenciada da maioria dos municípios, pois sua criação 
partiu da implantação de um grande pólo industrial representado pela indústria Klabin de Papel e Celulose.  

Telêmaco Borba segundo dados do Ipardes (2006), apresentava no ano de 2003 um Produto Interno Bruto – PIB total 
de R$ 618.091.297 (fonte paranacidade) , representando um percentual de 0,63% do PIB estadual, estando à frente de 
cidades de mesmo porte populacional no estado, como Cianorte, Pato Branco e Castro.  

As proporções do PIB municipal no ano de 2003 estavam divididos nas seguintes proporções, sendo 67,06 % do total 
gerado pelo setor industrial, 4,87 % gerado pelo setor agrícola e 28,05 % relativos a comércio e serviços.  

A seguir são caracterizados os setores econômicos no município.  

 

4.9.1 - SETOR PRIMÁRIO:  

O setor primário no município de Telêmaco Borba encontra-se bem focado na área de silvicultura, modalidade esta que 
movimenta grande parcela dos valores gerados pelo setor primário do município, bem como a ocupação das áreas 
rurais no município. 

Isto se deve a existência de uma empresa de papel e celulose instalada no município a qual devido à sua grande 
produção de papel necessita de grandes reservas de matéria-prima oriunda do reflorestamento de pinus e eucalipto, o 
que potencializa o plantio de áreas de monocultura.  

Mesmo caracterizado através da produção, quase o total de áreas de reflorestamento de pinus e eucalipto, o município 
conta com uma produção agrosilvopastoril variada mesmo que em menor escala, mas que deve ser vista com 
preocupação e incentivada a fim de garantir a sub-existência do pequeno agricultor e o fornecimento hortifrutigranjeiro 
do município.  

As principais comunidades rurais no município de Telêmaco Borba que apresentam uma produção agrosilvopastoris 
encontram-se localizadas principalmente em 08 áreas e atendidas e assessoradas pela Emater Telêmaco Borba onde 
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se percebe que áreas, como Área 3, 6 , Marinha e parte da comunidade CAIC, encontram-se dentro do perímetro 
urbano, sendo assim consideradas áreas urbanas ou urbanizáveis, as quais não podem receber incentivos 
governamentais destinado a produção agrícola, sendo um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores rurais.  

As principais áreas assessoradas pela Emater Telêmaco Borba são: 

 

- Comunidade do Triângulo; 
- Comunidade da Área 3 e Área 6; 
- Comunidade Fazenda Limeira – Aeroporto; 
- Comunidade da Marinha; 
- Comunidade CAIC; 
- Comunidade Sete Rincão; 
- Comunidade Vila Brilho do Sol. 
 

Através do acompanhamento e assessoramento desenvolvido pela Emater, totalizam-se 280 agricultores familiares 
atendidos, envolvendo 50 trabalhadores rurais, 31 empresários rurais, 22 pescadores profissionais, 50 jovens rurais e 
1.600 mulheres que recebem o programa leite das crianças.  

Juntamente a este trabalho de assessoria técnica desenvolvido, a Emater também assiste a entidades voltadas a 
produção primária, envolvendo: 

- Cooperativa dos carvoeiros; 
- Cooperativa dos Marceneiros; 
- Associação dos Apicultores; 
- Associação da Feira do Produtor de Telêmaco Borba; 
- Associação de moradores da Vila Rural Brilho do Sol; 
- 23 Escolas integrantes do Projeto Caiubí; 
- 09 Associações de moradores de bairro; 
- Clubes de mães e Pastoral da Criança; 
- Criação do Fórum Pré-Territorial Caminhos do Tibagí; 
- Damas de Caridade de Telêmaco Borba; 
- Apoio aos Sindicatos Rurais de Telêmaco Borba (Patronal e dos Trabalhadores); 
 
Cabe também a Emater o acompanhamento de programas diversos envolvendo aspectos sociais e de incentivo ao 
agricultor, como: 
 
- Programa Leite das Crianças (atendendo 1.510 famílias); 
- Programa de Formação do cinturão verde em Telêmaco Borba contando com aproximadamente 40 olericultores; 
- Programa de Apicultura, com montagem da Unidade de Beneficiamento de Mel, atendendo a mais de cem produtores; 
- Projeto de cultivo florestal, com o apoio da indústria Klabín do Paraná e Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
- Projeto de Incentivo ao Crédito Rural, através do PRONAF; 
- Programas de educação alimentar e educação para a saúde, desenvolvidos com as mães que são cobertas pelo  
   Programa Leite das Crianças.  

Abaixo estão relacionados à produção e os valores movimentados através da produção agrosilvopastoril do município.  
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Cultura Unid. Produção Área Plantada Valor 

Pinus em Tora  760.983  80.542.440,72 

Madeira (Papel e Celulose)  1.200.800  52.811.184,00 

Pinheiro PR M3 266.961  46.742.201,49 

Eucalipto M3 148.298 0 12.768.457,80 

Madeiras/lenha  373,608  4.576.698,00 

Melancia Ton 1.350 30 459.000,00 

Soja  624,68 280 286.521,98 

Milho  989 230 247.081,87 

Trigo  253 115 77.334,51 

Mandioca  60 5 25.200 

Alface  39 6 19.673,16 

Feijão Ton 13 10 15.123 

Mandioca  120 10 11.702,40 

Pepino  16 1 8.818,24 

Cenoura  16 1 7.478,24 

Beterraba  15 1 6.567,46 

 

Através da tabela acima apresentada percebe-se que as proporções produzidas no município são extremamente 
desproporcionais e isto se reflete também no uso do solo municipal onde apresenta quase em sua maioria ocupado por 
áreas de reflorestamento, possuindo apenas pequenas áreas para cultivo diverso. Ainda assim verifica-se a produção 
como a de melância, soja, milho, trigo e mandioca e outras atividades hortifrutigranjeiras que devem ser incentivadas.  

Atualmente o município possui um total de 267 pequenas propriedades rurais e uma Vila Rural denominada de Brilho do 
Sol contando com 56 famílias.  

Para isso propõem-se um diagnóstico e um macrozoneamento do uso do solo rural de forma mais aprofundada a fim de 
se destinar através de um zoneamento rural, áreas para a produção agrícola diversa a fim de abastecer prioritariamente 
o mercado consumidor municipal.  

Com relação à produção animal no município, o panorama atual se mostra também em um estado desproporcional em 
relação à característica silvicultureira do município, porém é algo a ser valorizado na forma de incentivo à continuação 
da produção.  

O rebanho bovino é composto por raças mistas de leite e carne contando com 41 pequenos produtores, totalizando um 
rebanho de 1980 cabeças, agregando um valor de 2% em relação ao VBP total do município.  

 
Cultura Unid. Produção Animais Valor 

Bovinos Kg 1640 131 97.123.40 

Leite Kg 470.000  216.200,00 

Bezerros cab  35 10.016,30 

Bezerras cab  22 5.749,70 
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Garrotes cab  63 28.603,26 

Novilhas Cab  73 28.442,99 

Touros cab  5 4.984,00 

Vacas para Cria cab  16 11.411,36 

Vacas para Corte Kg  85 53.014,50 

Eqüinos < 1ano cab  12 2.133,36 

Eqüinos > 1 ano cab  21 7.499,10 

Ovinos kg 109 35 5.659,15 

Ovinos < 6 meses kg  21 2.628,36 

Lâ kg 230  572,70 

Suínos < 6 meses Unid  2.160 183.340,80 

Suínos-Raça Kg 145 1.860 386.880,00 

Suínos- Comum kg 1.300 390 60.840,00 

Aves Caipira Kg 13.000 7.500 68.445,00 

 
 

Cultura Un Produção Área Plantada Animais Valor 

Mel Kg 8.000   38.560,00 

Casulo Ton 0,62 0,73  3.639,40 

Cera de Abelha Kg 480   8.659,20 

Propolis kg 420   20.991,60 

Tilápia Kg   10.000 24.600,00 

 

 O setor primário ao longo dos anos vem perdendo diversidade e recebendo um incentivo para o plantio de 
reflorestamento, de forma a gerar e garantir matéria-prima para a produção de papel e para indústria madeireira. 

A produção primária no município teve ainda uma redução no ano de 1997, com o desmembramento do Distrito de 
Imbaú, vindo a se tornar município e abarcando grande parte das áreas de cultivo agrosilvopastoril do município.  

Atualmente a grande demanda por matéria-prima tem incentivado os proprietários de pequenas e médias propriedades, 
a migrarem para o plantio de reflorestamento de pinus e eucalipto, sendo o setor agropecuário responsável por apenas 
4.87% do PIB a preços básicos municipal correspondendo a R$ 30.141,38.  

Com relação ao valor adicionado para o ano de 2004, segundo dados do Ipardes, a produção primária apresentou um 
total de R$ 9.001,424.  

 

4.9.2 - SETOR SECUNDÁRIO: 

O município de Telêmaco Borba, diferente da maioria dos municípios brasileiros, teve seu início marcado pelo fato da 
criação da cidade em detrimento da instalação de uma indústria.  
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O início do processo de industrialização no município de Telêmaco Borba deu-se através da  compra da Fazenda Monte 
Alegre, situada à margem norte do rio Tibagí e implantação da indústria Klabin Fabricadora de Papel e Celulose, 
caracterizando-se como a primeira fábrica integrada de papel e celulose do país.  

A fazenda Monte Alegre possuía uma área de 143.516 há, na qual continha uma extensa área de mata nativa de 
Pinheiro do Paraná (Araucária Angustifólia). A primeira indústria do ainda não consolidado município teve o início de 
suas operações no ano de 1950, produzindo papel imprensa, utilizado para jornais; e papel para embalagens.  

Atualmente a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. É líder no país na produção de papéis e 
cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais.  

Por um grande período de sua história o município de Telêmaco Borba teve como principal gerador de emprego a 
indústria Klabín, tendo como início da reversão deste processo através  da parceria firmada no ano de 1993 entre 
Prefeitura Municipal e Klabin Paraná Papéis, com o objetivo do desenvolvimento industrial do município.  

Após estudos realizados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa que apontou a vocação madeireira da região, foi 
criado o Programa de Desenvolvimento e Fomento Industrial – PRODEFI, que possuía como principal objetivo o 
fomento da instalação de indústrias, principalmente no ramo madeireiro, atraídas pelo fornecimento de madeira 
excedente dos reflorestamentos da Klabín.  

Através desta parceria foi ampliado o Distrito Industrial de Telêmaco Borba, ocupando uma área de aproximadamente 
210 hectares, dotado de infra-estrutura urbana, como:  

- Sistema Viário; 

- Abastecimento de água e energia elétrica; 

- Terraplanagem; 

- Transporte Coletivo; 

- Infra-Estrutura de Telecomunicações; 

- Isenção de Taxas de licença sobre alvarás de construção de edificações; 

Para a avaliação de pedidos de implantação de empresas e gerenciamento do PRODEFI foi criado em 27 de março de 
1989, o Conselho de Desenvolvimento e Fomento Industrial – CONDEFI, que atua em caráter permanente, composto 
por elementos indicados pelo Chefe do Executivo, representantes dos diversos segmentos da sociedade, em número 
não inferior a nove, com a principal função de analisar, por ordem cronológica de protocolo, todos os pedidos dos 
interessados em instalar empresas no município, com base nos seguintes critérios: 

a)- equilíbrio econômico- financeiro do empreendimento; 

b)- numero de empregos gerados, considerados os números absolutos e sua relação com a dimensão da área a ser 
ocupada e com o volume de investimento previsto; 

c)- previsão de arrecadação de ICM e outros tributos municipais; 

d)- previsão de faturamento mensal; 

A lei do Condefi e do Prodefi estipula critérios em relação ao porte das empresas e indica qual dos distritos esta poderá 
se instalar. A lei também prevê no artigo de nº 20, que todas as empresas devem prever formas de minimização dos 
agentes poluidores, porém propõe-se que seja incluída na lei a obrigatoriedade de apresentação de Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental como documentação de análise para implantação de empresas no 
município, a fim de avaliar de forma mais profunda os impactos gerados pelas empresas e as formas de minimização 
destes, a qual a futura indústria tomará, facilitando assim a fiscalização do cumprimento destes.  

Percebe-se ainda que não há uma interação adequada entre Condefi, Secretaria de Industria Convencional e os setores 
de Meio Ambiente e Planejamento Urbano da prefeitura, integração esta que poderia viabilizar a implantação de um 
programa integrado de expansão industrial de forma planejada e visando a minimização dos  impactos ambientais.  
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Atualmente o município possui quatro distritos industriais e um viveiro de indústrias, onde abriga aproximadamente 60 
empresas de diversos ramos de atividade proporcionando aproximadamente 3.559 empregos diretos (Segundo dados 
da Secretaria da Industria Convencional de Telêmaco Borba).  

Os distritos estão divididos em: 

- Distrito do Aeroporto: foi a primeira área destinada à industrialização no município e devido ao crescimento urbano, 
encontra-se sem possibilidade de expansão. 

- Viveiro de Indústrias: destinado à micro e pequenas empresas que possam operar em barracões de aproximadamente 
200 m2.  

- Distrito Consolidado: localizado próximo ao viveiro de industrias, é composto de aproximadamente 10 industrias. 

- Distrito Industrial do Triângulo: é o maior distrito onde abriga a maioria das empresas de maior porte.  

O município apresenta ainda áreas favoráveis à implantação de novos distritos e expansão dos já existentes, porém 
estas áreas pertencem a particulares onde a prefeitura quando da necessidade de novas áreas, faz uso de 
desapropriações.  

Para que estas expansões sejam realizadas de forma planejada utilizando-se de uma compatibilização da infra-estrutura 
existente, faz-se necessária à realização de um plano de expansão industrial de forma a identificar áreas que 
possibilitem a implantação de novas empresas com baixo impacto ambiental e que não venham interferir na qualidade 
de vida da população e também da produção industrial das indústrias instaladas. 

As empresas instaladas nos Distritos Industriais de Telêmaco Borba caracterizam-se em sua maioria no ramo de corte e 
beneficiamento de madeira, onde aproximadamente 90% da produção destina-se a exportação. 

Abaixo a relação de empresas instaladas nos Distritos industriais de Telêmaco Borba: 

Classificação Nº de Estabelecimentos - 2006 Nº de empregos formais 

Industria de Transformação 244 5.360 

 

Nº Empresa Ramo de Atividade Distrito 

 Cortpel Ind. e Com. de Artigos de Papel Ltda. Triângulo 

 Onze Ind. e Com de Celulose e Artigos de Papel Triângulo 

 Santa Clara Ind. de Cartões Ltda.  

Papeleiro 
  

Viveiro Ind. 

 Fabricadora de Medicamentos – Fabrimed Industria 
Farmacêutica  Viveiro Ind. 

 Estruturas metálicas Pontes ltda.   Consolidado  

 Metal Progresso    

Metalurgia  

Consolidado  

 Ind. e Com. de Artefatos de Concreto - Premolcon Consolidado  

 Mimale Ind. e Com. de Art. De Cimento Ltda.  

Artefatos de Concreto  

Triângulo 

 Kemira Chemicals do Brasil Ltda.  Química  Triângulo  

 Lourdes de Cássia Malinowski e Cia. Ltda  Transportes Consolidado  

 Mec Prec Mecânica de Precisão Ind. e Com. Ltda Triângulo  

 Palhas para Embalagem Sta. Maria Ltda  

Substrato de 
Maderias 

Viveiro 
Industrial 
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 Agemarton Ind. de Móveis Planejados Ltda.  Aeroporto 

 Móveis Alternativa Viveiro Ind. 

 Móveis Tema 

Fabricação de Móveis 

Viveiro Ind. 

 Irva – Ind. e Com. de Gêneros Alimetícios Ltda. Alimentícios Triângulo 

 M.O.J. dos Santos & Cia. Ltda. Fábrica de Carroceria 3 Irmãos Carrocerias Aeroporto 

 Vitalmiro Rodrigues de Araújo  Reciclagem  Viveiro Ind. 

 Recapadora de Pneus Gaúcho Ltda.  Recapadora  Aeroporto 

 5M  

 Airiel Ind. e Com. de Artefatos de Madeira Triângulo  

 Antônio Wolf & Cia. Ltda.  Triângulo  

 Araupel Compensados  Triângulo 

 Caswood Ind. Madeireira Ltda.  Triângulo 

 Colo Ind. e Com. de Artefatos de Madeira Ltda.  Triângulo 

 Comércio de Madeiras Antunes  Triângulo 

 Compensados Telêmaco Borba  Triângulo 

 Contemplac Ind. de Placas Ltda.  Triângulo 

 Cort Form Ind. e Com. de Embalagens Ltda.  Viveiro Ind.  

 Darci Fagundes Golveia & Cia. Ltda. Consolidado  

 Dirceu Pereira da Silva Consolidado  

 Doorpine Madeiras Ltda.  Triângulo 

 Ecofor Ind. e Com. de Madeiras Triângulo 

 Ecolyptus Ind. e Com. de Art. Ltda.    

 Ecopine Madeiras Ltda.  Triângulo 

 Ecotimber Ind. Madeireira Ltda.   

 Estefano Shicoski – Madeireira Gerezin Consolidado  

 Eunice Nascimento Pereira & Cia. Ltda.  Triângulo 

 Floagri Ind. e Com. de Peças  Viveiro Ind.  

 IBM – Indústria Brasileira de Molduras Triângulo 

 Ind. de Compensados Regente Ltda.  Consolidado  

 Ind. e Com. de Madeira Hormem Ltda.  Triângulo 

 Ind. e Com. de Madeiras Natalmenegassi Ltda. Triângulo 

 Ind. e Exportações de Madeiras Sanzatto  

 JJTB  Ind. Com. de Equipamentos Ltda.   

 Jota Metal Ind. e Com. de Máquinas e Equipamentos Triângulo 

 Kabi Ind. e Comércio de Cabos Ltda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madeireira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consolidado 
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 Linha Atual Ind. e Com. de Móveis Ltda.  Triângulo 

 Lortua – ind. e Com. de Madeiras Ltda.  Triângulo 

 Madeireira Bandeirantes   

 Madeireira Guamiranga  Triângulo 

 Madeireira Iapó Ltda.   Triângulo 

 Madeireira Lajufer Aeroporto 

 Madeireira Silva   

 Madepaz Madereiras Ltda.   

 Madetel Artefatos de Madeira Ltda.   

 Marcenaria do Mario L. Henrique da Silva  

 Nehemias Gonçalves Júnior - Madeiras  Consolidado  

 Paledson Ind. e Com. de Celulose Ltda,  Triângulo 

 Paraná Forest Products Ind. Exp. De Madeiras  

 Paulo Kikuti  Triângulo 

 Pazza Vanzela e Cia. Ltda.   Triângulo 

 RDV – Rubens Camilo dos Santos  Triângulo 

 Scancom do Brasil Ltda.    

 Tânia M. Gonçalves & Cia.  Triângulo 

 Tecnomade Ind. e Com. de Madeiras Ltda.  Triângulo 

 Terezinha Evangelista  Viveiro Ind.  

 Wolf Lâminas Faqueados Ltda.  Triângulo 

 Wosgrau Participações Ind. e Comércio Ltda.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Madeireira 
 
 
 
 
 
 

Triângulo 

 

Com relação aos Distritos Industriais percebe-se que há uma concentração maior das indústrias de maior porte no 
distrito ao longo da Rodovia do Papel o qual possui maiores áreas para expansão industrial. Porém ainda verifica-se a 
existência de algumas empresas de porte considerável no Distrito industrial do Aeroporto o qual atualmente está 
inserido em área urbana em fase de consolidação com predominância de uso residencial, fato este que já pode estar 
gerando conflito de usos devido à geração de poluentes de várias classificações pelas indústrias no entorno, sendo 
recomendável a transferência destas empresas remanescentes ao Distrito de Triângulo que apresenta maior estrutura 
de apoio e absorção destas empresas.  

Ainda, a localização destas empresas no Distrito de Aeroporto cerceia o crescimento habitacional do município sendo 
uma barreira entre duas regiões da cidade.  

Telêmaco Borba atualmente se caracteriza em âmbito regional e estadual como pólo madeireiro onde se percebe que 
sua produção industrial quase na totalidade se concentra no ramo madeireiro e papeleiro.  

Ainda que apresentando maior área e um maior volume de empresas instaladas, o Distrito Industrial de Triângulo 
apresenta deficiência em infra-estrutura como o Sistema Viário que tem como principal deficiência à falta de 
pavimentação, sinalização e problemas na hierarquização viária, bem como outras necessidades, como a falta de uma 
estação de tratamento de esgoto, onde atualmente grande parte do esgoto industrial gerado sendo descartado no 
córrego ao fundo denominado de Sete Rincões.  
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Ainda há outras solicitações por parte dos usuários do Distrito industrial de Triângulo, como a melhoria dos acessos ao 
distrito através da construção de rotatórias, a viabilização de outros meios de transporte dos funcionários, como 
transporte coletivo, ciclovias e passeios. Também relativos à criação de um centro de serviços e pátio de 
estacionamento para caminhões que esperam para serem carregados, fato este que permitiria um melhor fluxo nas vias 
do distrito, dificultada atualmente pelo grande número de veículos de cargas estacionados nas vias de circulação do 
distrito.  

O grande desafio para o município através do setor secundário é desenvolver suas atividades potenciais já existentes e 
buscar novos ramos de atuação industriais que possam se adequar ao perfil de Telêmaco Borba. Para isso percebe-se 
que ainda há possibilidades de exploração das atividades já existentes, com a busca de maior beneficiamento dos 
produtos aqui industrializados, agregando maior valor aos mesmos e em contrapartida possibilitando novos mercados.  

Dentro desta busca por novos nichos industriais é possível perceber que estamos em uma região de grande exploração 
madeireira e papeleira, o que torna viável a implantação de indústrias químicas e outras voltadas às atividades 
complementares e de apoio às indústrias papeleiras, indústria de equipamentos e implementos florestais voltados ao 
ramo madeireiro.  

A localização regional do município também se mostra favorável às indústrias tecnológicas e montagens em geral.  

4.9.3 - SETOR TERCIÁRIO: 

O município de Telêmaco Borba se destaca em sua microrregião sendo um pólo de centralidade comercial em relação 
aos municípios circunvizinhos destacando-se pela variedade das atividades do comércio varejista e das atividades 
prestadoras de serviços.   

Segundo dados coletados do Ipardes (2006), referentes ao ano de 2004, Telêmaco Borba contava com um total de 914 
empresas registradas na categoria comercial e de prestação de serviços englobando também a construção civil.  

O setor terciário municipal é responsável pelo emprego formal de aproximadamente 5.488 pessoas (segundo dados do 
Ipardes ano de 2004), caracterizando-se como o segundo setor que mais emprega no município. Leva-se em conta 
neste cálculo estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, envolvendo o comércio varejista, comércio 
atacadista, construção civil, instituições de crédito seguro e capitalização, administradoras de imóveis, valores 
mobiliários, serviços técnicos profissionais, transporte e comunicações, serviços médicos, odontológicos e veterinários, 
estabelecimentos de ensino, etc. 

A geração de empregos formais e os estabelecimentos geradores estão distribuídos conforme tabela abaixo:  

 

Categoria 
Nº de Estab. 

ano 2004 

Nº de Empregos 
Formais ano 

2004 

Construção Civil  45 369 

Comercial Varejista  507 2.475 

Comercio Atacadista 28 180 

Instituições de Crédito, Seguro e de Capitalização  08 85 

Adm. de Imóveis, Valores Mobiliários, Serv.Téc.Profissionais, Aux. Ativ. Econômica  47 53 

Transporte e Comunicações 112 1.286 

Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, Manutenção, Radiofusão e Televisão   86 443 

Serviços Médicos. Odontológicos e Veterinários 61 345 

Ensino  20 252 
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TOTAL 914 5.488 

Com relação ao setor terciário do município, a análise foi realizada apenas de forma qualitativa e pouco aprofundada 
devido à inexistência de informações a respeito deste setor, sendo necessário à criação de mecanismos de coleta e 
gerenciamento das informações locais no setor terciário.  

Percebe-se que não há uma aproximação entre poder público municipal, iniciativa privada e órgãos como sindicatos e 
organizações de classe relativos ao setor terciário do município, onde o potencial de comércio e serviços do município 
pode estar sendo sub-utilizado pois o setor representa parte considerável na economia municipal.  

A criação de um banco de dados dos setores de serviço e comércio local poderiam auxiliar no acompanhamento destas 
atividades sendo uma ferramenta importante para ações de desenvolvimento.  

Com relação à distribuição do comércio na área urbana percebe-se que ainda há raízes culturais que polarizam o 
comércio em apenas algumas avenidas da cidade, porém há estrutura urbana disponível e necessidade de expansão 
das atividades comerciais para outras áreas urbanas, possibilitando assim um melhor acesso de toda a população as 
atividades de consumo e serviços, em virtude de que a capacidade de tráfego, bem como de suporte de 
estabelecimentos comerciais se apresentam saturados na Av. Horácio Klabin, gerando com isso excessiva especulação 
imobiliária, trechos de conflito no tráfego, etc. 

 

4.9.3.1 - Comercio Varejista: 

Através da tabela acima percebe-se que as atividades do comercio varejista no ano de 2004 era responsável por 
aproximadamente 55% dos empregos formais do setor terciário no município, com um total de 2.475 empregos formais, 
tendo uma média de cinco funcionários por estabelecimento.  

As atividades do comércio varejista no município apresentam uma diversificação considerável, atendendo as 
necessidades da população, com predominância às atividades com características populares principalmente nos 
setores do vestuário, mobiliário e de alimentos.  

O comércio de maior porte se concentra nas regiões centrais da área urbana estando o comercio de bairro utilizado 
apenas para compra de insumos em menor escala e de maneira emergencial.  

A população com maior poder aquisitivo tende a se dirigir geralmente consome em pólos regionais mais próximos, como 
as cidades de Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, por estarem ligadas pela Rodovia BR 376, as distâncias não muito 
longas, buscando maior variedade de bens de consumo e maiores opções de fornecedores varejistas e atacadistas.  

O gráfico abaixo apresenta a evolução da implantação dos estabelecimentos comerciais no município e é possível 
analisar que entre o ano de 1997 e 2004 houve um acréscimo de 117% no número de estabelecimento comerciais, 
tendo neste intervalo de oito anos, uma média de crescimento anual de 14,7% .  
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Evolução das Atividade Comerciais Varejistas no Município
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Levando-se em conta esta porcentagem de crescimento anual, estima-se para o ano de 2006 um total de 667 
estabelecimentos comerciais.  

Devido ao anúncio de investimentos para o setor industrial no município, a partir do ano de 2005 o comércio local vem 
presenciando um crescimento que pode ser percebido qualitativamente, sendo recomendável e necessário um 
levantamento mais aprofundado das atividades comerciais existentes no município, bem como a criação de um banco 
de dados integrado que permita um monitoramento das atividades comerciais no município.  

 

4.9.3.2 - Serviços: 

Quanto às atividades de prestação de serviços, o município conta com profissionais liberais em diversas áreas, como 
arquitetura, engenharia, advocacia, etc., sendo também um dos fatores de centralidade em relação às cidades 
circunvizinhas e sua microrregião.  

Isto se deve também a diversidade industrial que potencializa as atividades de prestação de serviço, ao comércio local e 
a média populacional.  

Também inclusos os serviços prestados na área de saúde através das especialidades médicas, odontológica e de 
análises clínicas encontradas no município e freqüentados por moradores das cidades circunvizinhas. 

Os setores de prestação de serviços possuem diversas empresas que prestam serviços de manutenção, etc., a 
Indústria Klabin e demais empresas do Distrito Industrial. Devido a isso o setor de prestação de serviços, terá um 
grande incremento devido à ampliação das Indústrias Klabin, anunciado para o segundo semestre de 2006, num total de 
investimento de 1,7 milhões, tendo grande impacto às empresas de prestação de serviços técnicos e serviços de 
hospedagem, imobiliários, alimentação e bancários.  

O Setor bancário no município é representado por sete instituições financeiras, sendo o Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, HSBC, Banco Itaú, e as cooperativas de crédito Sicoob e Sicred.  

 

4.9.3.3 - Serviços Públicos: 

A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, figura entre as principais atividades empregadoras no município, possuindo 
um total de 1.718 postos de trabalho, dos quais 360 cargos são comissionados e 1.358 postos de cargos efetivos. 
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A folha de pagamento da prefeitura municipal representa R$ 1.350.000,00 (hum milhão trezentos e cinqüenta mil reais), 
na economia municipal sendo uma das principais atividades para a movimentação da economia local.  

 
4.9.3.4 - Mercado Informal: 

O mercado informal no município de Telêmaco Borba, como em outros municípios, apresenta um grande número de 
pessoas trabalhando de forma informal em atividades ainda de prestação de serviço não regulamentadas bem como em 
trabalhos temporários, em atividades de prestação de serviços e /ou trabalho temporário.  

Esta informalidade se mostra presente em atividades como serviços domésticos através das empregadas domésticas, 
transportes com a atividade de motoristas, principalmente em relação ao transporte de madeira, turismo e escolares; 
prestação de serviços como cabeleireiros onde se encontra no cadastro municipal um grande número de alvarás de 
instalação de salão de cabeleireiros, manutenção de automóveis com a atividade dos profissionais mecânicos e ainda 
em atividades comerciais na confecção com a atividade de costureiras, vendas informais de cosméticos e produtos do 
vestuário.  

Porém, este grande número de pessoas que movimenta a economia informal do município, não pode ser quantificada 
de forma confiável, fazendo esta atividade parte apenas do total da população ocupada do município expressa através 
dos dados da tabela abaixo.  

Através dos dados do Ipardes (consulta Jul/06), no ano de 2000 o município contava com uma População 
Economicamente Ativa total – PEA de 25.176 pessoas, das quais 21.105 pessoas encontrava-se ocupada em alguma 
atividade formal ou informal de trabalho.  

Destas 21.105 pessoas trabalhando, totalizava-se no ano de 2.000, a geração de 9.882 empregos formais (dado RAIS – 
MTE – 2000), sendo a população ocupada responsável por mais de 50% da geração de renda municipal sendo 
composta por trabalhadores autônomos, mercado informal e atividades de prestação de serviços.  

Portanto para um melhor diagnóstico da situação atual do mercado informal no município, faz-se necessário um 
levantamento das atividades que envolvem o mercado informal levando o número total de pessoas envolvidas podendo 
ser levantadas através de um censo municipal.  

 
4.10 – TURISMO: 

 

As atividades que envolvem o turismo cada vez mais ganham reconhecimento como atividades que geram: emprego; 
renda; intercâmbio cultural; manutenção e preservação do patrimônio natural e cultural; aumento da arrecadação de 
impostos; lazer; melhoria da qualidade de vida da população, conseqüentemente da sua auto-estima; melhoria da infra-
estrutura de apoio ao turismo que também beneficia o residente. Fatores relevantes para o desenvolvimento econômico 
e social do município.  

De acordo com estimativas do Ministério do turismo, enquanto atividade econômica o turismo envolve uma cadeia 
produtiva formada por aproximadamente 52 setores econômicos, gera um, em cada nove empregos no mundo. 
Representa 7.5% do PIB Mundial. 

Em relação ao turismo, o Município de Telêmaco Borba possui características que geram um volume considerável de 
turistas de negócios, suscitado pela presença de uma série de empresas exportadoras do ramo madeireiro sendo 
reconhecido pólo madeireiro da região.  

Esta característica também é favorecida pela presença das indústrias Klabin S/A, considerada uma das maiores 
empresas de fabricação de papel da América Latina, a qual recebe prestadores de serviços, executivos e outros, 
provindos do Brasil, e de outros países.  

Outro fator contribuinte para o destaque regional do município deve-se ao comércio diversificado fator de centralidade 
em relação à sua micro-região e também em relação aos serviços públicos estaduais através de suas regionais 
estabelecidas no município, motivo este que atraem pessoas de vários municípios do estado do Paraná.  
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Devido a estas potencialidades o principal desafio da municipalidade e das atividades prestadoras de serviços está em 
oferecer a este nicho de mercado, serviço de qualidade a altura de suas necessidades, bem como de prover opções de 
lazer e atividades que promovam os demais atrativos do município de forma a explorar, promover e desenvolver o 
turismo de forma completa. 

O município conta com três órgãos responsáveis pela gestão e planejamento do turismo: (I) Assessoria Especial da 
Indústria Artesanal, Comércio e Turismo, (II) Comissão Pró-Turismo, (III) Conselho Municipal do Turismo.  

Atualmente, o cargo de Assessora Especial da Indústria Artesanal Comércio e Turismo está sob a responsabilidade da 
Sra. Idever Terezinha Lacerda, Especialista em Turismo, que possui função de coordenar a gestão do turismo 
municipal.  

Com relação à comissão Pró-Turismo, a mesma é composta por cinco membros funcionários da Prefeitura Municipal, 
sendo: Idever Terezinha Lacerda (Assessora Esp. da Ind. Artesanal Comércio e Turismo), Eng. Agrônomo João José 
Correia (Assistente Executivo),  Dr. André Sidor Coraiola (Secretário Municipal de Cultura. Esporte e Lazer), Maria 
Aparecida Sidor Coraiola (Divisão de Cultura da Sec. Mun. Cult. Esp. e Lazer), Arquiteto e Urbanista Maicon Roger Lima 
(Assistente Executivo II da Assessoria Técnica de Planejamento Urbano). Esta comissão tem o principal objetivo de 
auxiliar na gestão do turismo municipal, visto que não há uma Secretaria Municipal de Turismo com estrutura funcional, 
sendo apenas representada por uma Assessoria.   

O Conselho Municipal do Turismo é composto por representantes de entidades com atuação ligada diretamente ou 
indiretamente à atividade turística ou voltada ao seu fomento, participam também representantes do Poder Executivo e 
do Poder Legislativo em número de dois vereadores, indicados por seus dirigentes, e de outros órgãos ou entidades que 
integram este conselho mediante convite.   

O Conselho Municipal de Turismo tem como principal função a de coordenar  as ações voltadas à formulação da política  
municipal de turismo no município tendo como atribuições as seguintes atividades: 

- Definir a identidade turística do município; 

- Resgatar a cidadania do telemacoborbense; 

- Estimular investimentos públicos e privados na área do turismo, visando estruturar a cidade com equipamentos 
turísticos e infra-estrutura necessários; 

- Captar, sediar e promover eventos; 

- Divulgar o potencial turístico do Município; 

- Conscientizar as lideranças públicas e privadas para a importância do turismo no município para promovê-lo de 
forma abrangente e mediante parcerias; 

- Elaborar e implantar o plano de Marketing do turismo; 

- Elaborar o Plano Diretor Turístico do município; 

- Avaliar as ações desenvolvidas. 

Telêmaco Borba possui um grande potencial a ser desenvolvido, principalmente das características já apresentadas 
através do turismo de negócios, para isto envolve a priorização das ações para o desenvolvimento do turismo pela 
administração pública, como investimento em infra-estrutura urbana através das principais ações, como: 

- Implantação de Sinalização Turística e re-adequação da sinalização viária; 

- Implantação de um Centro de Informações Turísticas; 

- Elaboração e Implantação de Plano de Paisagismo Urbano; 

- Disponibilizar mais áreas naturais para o lazer e turismo;  

- Revitalização urbana de áreas degradadas, como áreas de preservação; 

- Desfavelamento; 
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- Melhorias do Acesso à cidade; 

- Programa de manutenção e reforma da infra-estrutura existente, e outros. 

O desenvolvimento do turismo necessita de envolvimento de toda a comunidade e do poder público utilizando-se de 
parcerias com a iniciativa privada pactuando diretrizes de desenvolvimento integrados . 

O município de Telêmaco Borba apresenta diversas potencialidades de exploração além do turismo de negócios, sendo 
elas relativas ao turismo ecológico, através dos atrativos naturais, técnico-científico, turismo cultural, esportivo, religioso 
e de eventos, utilizando-se da infra-estrutura existente no município. 

A seguir são destacados os principais atrativos turísticos constantes no município a serem desenvolvidos: 

 

O Turismo Ecológico e Atrativos Naturais 

O município possui características hidrográficas e vegetais de forma diferenciada dos demais municípios do estado, 
caracterizados por imensas áreas de reflorestamento e áreas de preservação cortadas por rios e córregos. 

No âmbito municipal, Telêmaco Borba conta com a Fazenda Monte Alegre que está situada à margem norte do Rio 
Tibagi onde se encontra implantado o Distrito de Harmonia, o qual abriga um conjunto residencial de funcionários da 
indústria Klabin equipado com diversas trilhas, bosques e paisagismos exuberantes. Ainda na Fazenda Monte Alegre 
encontram-se atrativos como, o Centro de Interpretação da Natureza o qual possui um Museu de fauna e flora local, 
bem como trilhas ecológicas que permitem  um contato direto com vegetação nativa da região, bem como animais 
silvestres criados em cativeiro. 

Além dos atrativos já citados constantes no Distrito de Harmonia, a Fazenda Monte Alegre possui um extenso potencial 
turístico a ser desenvolvidos através da exploração de atrativos naturais como os rios que cortam a fazenda o 
patrimônio Histórico e Arquitetônico de residências, hotéis e igrejas visto que Telêmaco Borba teve sua origem à partir 
da fundação dos Distritos de Lago e Harmonia.  

Ainda aliados ao potencial turístico natural do município há potencial para exploração do turismo técnico-científico a ser 
explorado através da visitação das indústrias madeireiras do Distrito Industrial, bem como da Indústria Klabin de Papel e 
Celulose que é uma das maiores unidades fabris de papel da América Latina. 

O turismo técnico-científico pode ser explorado da exposição das atividades realizadas pela Indústria Klabin no manejo 
de matas de eucalipto e pinus, criadouro científico, laboratório fitoterápico, na fabricação de papel e no seguimento do 
beneficiamento e exportação da madeira, também havendo uma atividade expoente através da exploração para 
apicultura. 

Ainda como complemento do turismo técnico científico, a elaboração de feiras e congressos voltados às principais 
atividades desenvolvidas pelo município, propiciam um reforço na caracterização econômica do município e ocasionam 
a vinda de turistas e desenvolvimento econômico para o município.   

No contexto urbano, o desenvolvimento do turismo caracteriza-se pelo grande volume de pessoas que se deslocam à 
Telêmaco Borba com fins de prestação de serviços, negociações comerciais e industriais, onde o comércio local 
necessita de adequações para um melhor atendimento a este visitante onde se faz necessária uma maior diversificação 
das atividades de entretenimento, hospedagem, alimentação,  onde deve-se buscar a comercialização de pratos típicos 
da região,  artesanato típico e ou, industrianato, gerando uma identificação do município.  
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No contexto urbano, o município é cortado pelo grande Rio Tibagi que é um dos mais importantes rios do Estado do 

Paraná possuindo um grande potencial de aproveitamento para a criação de atividades de interação com a natureza, 
bem como atividades de contemplação, pesca, lazer e atividades ambientais.  

A exploração turística do Rio Tibagi se apresenta também como um potencial turístico, porém é algo que envolve 
grandes investimentos e estudo, principalmente em relação a questões de regularização fundiária, recomposição de 
áreas de preservação degradadas ao longo da margem do rio. 

Ainda no contexto urbano destaca-se como um equipamento ímpar na exploração turística regional a existência de um 
Bonde Aéreo (teleférico) que liga a cidade de Telêmaco Borba à sede Industrial de Harmonia sob um vão de 1318 
metros, o qual  propicia uma vista deslumbrante do Rio Tibagi, sendo utilizado no transporte de funcionários da empresa 
Klabin, porém aberto ao público todos os dias da semana. Configura-se sendo como um dos maiores teleféricos do país 
em extensão e um dos únicos de sua categoria em toda a América Latina. 

A Casa do Artesão revela um grande potencial artesanal do município, e mostra quantos talentos podem ser 
desenvolvidos na questão do artesanato e do industrianato.    

Característica importante apresentada no município é em relação ao grande número de religiosos sendo este um 
potencial a ser desenvolvido através da realização de eventos religiosos de nível regional, estadual e até mesmo 
nacionais, desenvolvendo o grande potencial religioso do município.  

Telêmaco Borba conta com uma infra-estrutura considerável para a realização de eventos esportivos e culturais e outros 
podem abrigar eventos de grande porte. Com relação a esta infra-estrutura é possível citar os seguintes equipamentos :  

-Anfiteatro da Casa da Cultura; 

-Concha acústica; 

-Ginásio de esportes Alencar Furtado;  

-Mini Centro Poliesportivo;  

-Pavilhão de Exposições; 

-Casa do Artesão 

-Anfiteatros dos órgãos de classes, escolas e outros. 

 

Apesar de apresentar uma estrutura de equipamentos públicos passíveis de utilização em eventos, a infra-estrutura 
urbana de apoio ao turista se apresenta deficiente, principalmente no que tange a sinalização turística, identificação de 
equipamentos públicos e ou turísticos, paisagismo e sistema viário, os quais necessitam de intervenções a fim de 
proporcionar uma melhor identificação do cliente para com a cidade, bem como de proporcionar uma melhor impressão 
à aqueles que visitam o município. 

O mesmo pode ser considerado para parques, como parque do Rio Tibagi que apresentam a necessidade de reforma e 
um programa de manutenção constante bem como área de preservação que apresentam um potencial de exploração 
para atividades de lazer, contemplação e atividades diversas.  

A infra-estrutura comercial e de serviços atende a demanda do turismo no município, porém há a necessidade de 
empreendimentos em atividades de entretenimento, sendo necessário também  investimento em treinamento , infra-
estrutura e diversificação das atividades.  

O ramo hoteleiro no município possui um total de 508 leitos, porém ainda conforme poderá haver a necessidade de 
novos estabelecimentos para suprir a demanda futura, pois atualmente em alguns períodos, há falta de leitos hoteleiros. 

Abaixo se relacionam a infra estrutura hoteleira e de hospedagem do município 
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Nome Endereço Nº de 
Apartamentos 

Hotel Ikapê Fazenda Monte Alegre s/n 32 
Orion Hotel R. Bororós, 172 – BNH 45 

Hotel Sir Av. Chanceler Horácio Lafer, 546 – Centro 116 

Apollo Hotel Av. Chanceler Horácio Laffer, 111- Centro 38 

Salvatori Plaza Apart Hotel Av. Paraná 786, Centro 22 

Atalaia Hotel R. Pref. Cacildo B. Arpelau, 515 - Centro 26 

Hotel Dal Col R. Reginaldo Guedes Nocêra, 614 92 

Hotel Oliveira Av. Horácio Klabín, 1.121 10 

Hotel dos Viajantes Av. Horácio Klabin,367 28 

Palma’s Hotel Av. Horácio klabin, 342 30 

Hotel Primavera Prefeito Cacildo Batista Arpelau, s/n 50 

Sollievo Hotel R. Tiradentes, 271- Centro 19 

 

A ROTA DOS TROPEIROS 

Um outro potencial a ser desenvolvido é o fato do município de estar integrado ao projeto turístico regional da Rota dos 
Tropeiros, um corredor cultural que sugere um destino turístico para a região dos Campos Gerais caracterizada por 
cenários naturais que encantam. Rica em história, cultura, gastronomia e costumes advindos de tradições campeiras 
difundidas pelos tropeiros e fazendeiros dos Campos Gerais.  

Região onde predomina a hospitalidade e simplicidade, para desfrutar a rodada de chimarrão, o churrasco, a rodada de 
pinhão, o bolinho de polvilho, a paçoca de carne e de amendoim, a moda de viola e acordeom, a cavalgada, a corrida 
de cavalos, os rodeios. 

Este projeto é considerado pelo Ministério do Turismo e Secretaria do Estado do Turismo com forte apelo ao marketing 
turístico da Região, destaca-se como um produto que já está sendo comercializado por operadoras com roteiros 
nacionais e internacionais. Portanto, a adequação de equipamentos turísticos que perpetue as tradições da região e 
usem a marca da Rota dos Tropeiros consiste um potencial a ser desenvolvido por empreendedores no município.         
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5.1 – HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO URBANA  
O histórico do nascimento do município de Telêmaco Borba tem início na aquisição da então denominada Fazenda 
Monte Alegre por parte da família Klabín que estabeleceu o primeiro núcleo habitacional e operacional denominado de 
Lagoa, projetado e construído no intuito de abrigar funcionários e técnicos que viabilizariam a construção da primeira 
unidade fabril de papel e celulose do Brasil.  

Pós a construção de Lagoa, o segundo passo foi a criação do distrito de Mauá e a construção da Usina Hidrelétrica de 
Mauá que forneceria energia elétrica as vilas e á fabrica, elemento vital para a construção do plano piloto. Esta obra 
distava a 30 quilômetros de Lagoa as margens do Rio Tibagí.  

Sendo assim percebe-se que os primeiro embriões de cidades foram viabilizados através da instalação da unidade de 
fabricação idealizados pelas industrias Klabín de acordo com suas necessidades e interesses, implantando num 
primeiro momento o núcleo de Lagoa, núcleo Mauá onde foi instalada a Usina Hidrelétrica Presidente Vargas e 
posteriormente o núcleo de Harmonia o qual abrigaria a unidade de fabricação e acolheria a mão-de-obra para 
construção e operação da empresa .  

Porém é louvável a forma como foram projetados estes distritos dotados de boa infra-estrutura para viabilizar a 
construção da fábrica, bem como oferecer uma qualidade de vida e atenção à vida social aos funcionários da industria, 
sendo construídos hotéis, residências, farmácia, cinema, escola, detenção, etc.  

As obras destas etapas estiveram sobre o comando de Luiz Augusto da Silva Vieira, ex-funcionário do Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas.  

A então denominada Cidade Nova que acabou sendo oficializada como Telêmaco Borba, teve seu inicio principalmente 
através devido a grande demanda por moradia e o aumento nos custos de manutenção dos núcleos habitacionais 
implantados e administrados pelas Indústrias Klabín, visto que o desenvolvimento e o crescimento da empresa também 
atraíam migrantes que necessitavam de locais para moradia, com isso surgindo algumas moradias clandestinas na 
outra margem do rio Tibagí.  

Em virtude disso Dr. Horácio Klabín idealizou e iniciou os trabalhos de elaboração do projeto que em seus sonhos seria 
uma cidade para abrigar com dignidade os trabalhadores que vinham em busca de oportunidade de emprego.  

 

5.1.1 – Traçado Original de Telêmaco Borba :  

A área primeiro traçado da área urbana de Telêmaco Borba foi concebida através da elaboração de um projeto de 
parcelamento para abrigar a Cidade Nova elaborado pelo arquiteto e urbanista alemão Max Staudacher segundo 
solicitação do Dr. Horácio Klabín,  numa área que totalizava 300 alqueires à margem sul  do rio Tibagí.  

A área foi adquirida de Arthur Ferreira dos Santos, filho e herdeiro do senador Arthur Claudino dos Santos onde foram 
iniciados o loteamento de aproximadamente 200 quadras, divididas em 5.478 lotes e 73 chácaras, segundo afirma 
André Miguel Sídor Coraiola em seu livro, Telêmaco Borba a Capital do Papel.  

O traçado elaborado para abrigar este loteamento e consequentemente dar origem a cidade de Telêmaco Borba era 
caracterizado por eixos ordenadores através de vias estruturais ligando os diversos setores da cidade, utilizando-se da 
topografia através dos pontos de divisão de águas ou margeando fundos de vale e rios.  

Identifica-se principalmente estas vias às margens do Rio Tibagí e margeando o córrego que nascia próximo a atual 
construção da Casa da Cultura e se extendia pelo Bairro Cem Casas até sua foz no rio Tibagí, próximo onde hoje esta 
implantada a Estação de Tratamento de água da Sanepar. A mesma configuração se dava ao longo da maioria dos 
córregos existentes naquela época como forma de preservar a mata ciliar existente e consequentemente os rios.  

O primeiro traçado da área urbana que atualmente é considerado como área central do município apresenta uma 
sinuosidade que foi utilizada para melhor se adaptar com a topografia acidentada do município.  

Outro fator que foi considerado no plano original projetado por Max Staudacher, foi com relação às áreas com alta 
declividade e próximas às áreas de nascentes pois parcelou-se o solo de forma a reservar estas áreas para chácaras 
onde supostamente o adensamento seria menor permitindo assim a proteção destas áreas.  
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É possível visualizar um grande cinturão verde margeando a periferia da área urbana, caracterizada por áreas de 
chácaras e sítios, que como na proposta Européia das Cidades Jardim, serviriam como limitador da expansão da área 
urbana e também servindo como áreas de lazer, e para as atividades horti-frutigrangeiras abastecendo as necessidades 
do município.  

Outro elemento característico deste traçado é a preocupação em relação a reserva de áreas institucionais onde 
percebe-se que em todos os setores da área urbana havia a existência de áreas reservadas à construções de 
equipamentos públicos ou de lazer também havendo a preocupação da destinação de áreas para a atividade hospitalar 
e reservatório de água.  

  

5.1.2 – Evolução Urbana através das Décadas :  

 
A evolução urbana de Telêmaco Borba à partir do parcelamento base se caracterizou até meados da década 70 se deu 
através do parcelamento das chácaras constantes do projeto original que até então foram destinadas para uso rural, 
com a função de preservar as áreas com maiores declividades e preservação das micro-bacias hidrográficas urbanas.  

A especulação imobiliária nos limites da área urbana se mostrou clara desde a fundação da cidade de Telêmaco Borba, 
através de investidores que obtinham lotes urbanos na esperança de se utilizarem da valorização imobiliária dos 
mesmos, visto que Telêmaco Borba a construção da grande fábrica de papel repercutia grandemente.  

Na época mesmo pessoas não residentes no município investiram na compra de terrenos urbanos na nova cidade, bem 
como as industrias Klabin também investiram em várias áreas, gerando com isso reflexos no desenvolvimento da área 
urbana municipal, visto que a população de menor poder aquisitivo ao se instalar em Telêmaco Borba foi se assentando 
em loteamentos além da área parcelada ou em chácaras subdividas no loteamento original.  

Estas chácaras que se encontravam mais afastadas da área central e muitas vezes com topografia menos privilegiada 
foram sendo parceladas e ocupadas devido aos valores mais atrativos do que os praticados em áreas do loteamento 
original. 

Devido a isso o crescimento e a expansão da área urbana se deu de forma que muitas áreas periféricas, como bairro 
Bom Jesus, Ana Mary, etc., foram se consolidando rapidamente, muitas vezes em áreas que teriam um melhor 
aproveitamento. 

Do total atual de aproximadamente 37 loteamentos implantados os de maior áreas de extensão foram implantados nas 
três primeiras décadas de instalação da área urbana de Telêmaco Borba entre as décadas de 50 e 80.  

Através do mapa temático de nº ................... é possível perceber que os loteamentos implantados ainda na década de 
50 e 60 foram se instalando de forma não contínua ao traçado pré-estabelecido.  

É possível perceber que a implantação de áreas parceladas teve um aumento muito maior que as necessidades do 
município, principalmente vistas através do parcelamento da Fazenda Limeira se instalando o loteamentos Parque 
Limeira Área 01 à 08, situado à margem norte da Rodovia do Papel. 

Ainda hoje é possível perceber a dificuldade de consolidação de algumas áreas, principalmente com relação as áreas 
06, 03 e 08, que se encontram localizadas na região à esquerda do aeroporto municipal.  

A liberalidade das leis de parcelamento do solo as quais não se encontram registros da aplicação das mesmas nas 
décadas de 50 à 80 e a falta de um maior controle no perímetro urbano propiciaram o crescimento em demasia da área 
urbana do município, onde atualmente é possível perceber várias áreas com dificuldades de consolidação.  

Na atualidade ainda percebe-se  

A tabela abaixo demonstra a evolução da cidade através das décadas :  
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Ano de 
Implantação 

Década Nome Categoria 

1951 Área Central da Cidade Plano Base de 
parcelamento 

1955 Jardim bom Jesus Loteamento particular 

1958 

50 

Núcleo Residencial JK – Cem Casas Conj. Habitacional 

1960 Vila Ana Mary  Loteamento particular 

1960 Bairro Socomim Loteamento particular 

1960 Vila Ozório Loteamento particular 

1961 Jd. São Luiz Loteamento municipal 

1962 Vila Santa Rita Loteamento particular 

1965 Vila Siqueira  Loteamento particular 

1966 Vila Vicente de Paula  Loteamento particular 

1966 Vila Macopa Loteamento particular 

1966 Vila São Francisco I Loteamento particular 

1967 Vila BNH Conjunto Habitacional 

1967 Vila Nossa Senhora de Fátima Conjunto Habitacional  

1969 

60 

Vila Esperança Loteamento Municipal 

1976 Vila N.Senhora de Fátima (2º etapa) Conjunto Habitacional  

1977 Vila B.N.H. (inocoop) Conjunto Habitacional 

1978 Vila Cristina  Loteamento particular 

1978 

70 

Vila Monte Belo  Loteamento particular 

1980 Jardim Alegre Conjunto Habitacional 

1980 Vila Prestes Loteamento particular 

1982 Jardim Bandeirantes  Conjunto Habitacional  

1983 Vila Arcina Loteamento particular 

1984 Vila São Jorge Loteamento particular 

1986 Parque Limeira – Área: I a VIII Loteamento particular 

1986 Conjunto Resid. Tibagí Loteamento particular 

1989 

80 

Vila Santa Maria  Loteamento particular 

1990 Vila São Francisco II Conjunto Habitacional  

1992 Vila São João  Loteamento particular 

1993 Jd. São Rafael  Loteamento particular 

1996 Jd. Bandeirantes II (Mandaçaia) Loteamento particular 

1997 Jd. São Silvestre  Loteamento municipal 

1998 Jd. Kroll Loteamento particular 

1999 Jd. Alvorada Loteamento particular 

1999 

90 

Vila Por do Sol  Lot. mun./ Cohapar 
2000 Jd. Itália Loteamento particular 

2001 
2000 

Jd. Monte Carlo  Loteamento particular 
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Através do Mapa Temático de Evolução Urbano de nº 07 que demonstra a evolução da área urbana do município de 
Telêmaco Borba, pode-se perceber que o traçado e o parcelamento inicial idealizado pelo Arquiteto e Urbanista Max 
Staudacher, demonstrava preocupações bem atuais levando-se em conta a época que foi projetado, remetendo também 
à algumas características européias de planificação de cidades, como por exemplo os ideais das cidades jardins.  

Porém também percebe-se que o interesse de particulares ao longo dos tempos e a falta de leis específicas que 
orientasse o parcelamento do solo, zoneamento possibilitou que a especulação imobiliária exercesse forte influência no 
crescimento e desenvolvimento de Telêmaco Borba,  visto que as primeira lei de uso do solo foi aprovada apenas 1986 
e ainda apresenta diversos falhas.  

 

Contexto Municipal :  

No contexto municipal Telêmaco Borba conta com quatro distritos onde apresentam características de população 
urbana, pois mesmo o distrito Vila Rural, quase a totalidade dos chefes de família e sua população masculina trabalham 
em indústrias madeireiras implantadas no distrito industrial de Telêmaco Borba, sendo as atividades agrícolas de 
subsistência executadas pelos filhos menores de idade e pela mulher.  

O distrito de Lagoa apresenta uma população exclusiva de trabalhadores da Indústria Klabín,  prestadores de serviços 
na área de silvicultura da empresa os quais realizam serviços florestais em toda a área rural do município onde há 
plantio de reflorestamento. 

Com relação ao Distrito de Harmonia possui característica de sede fabril da Industria Klabín de Papel e Celulose e que 
também possui um condomínio residencial onde abriga funcionários da empresa.  

Possui ampla infra-estrutura mantida pela própria empresa, porém vem sofrendo diversas alterações ao longo do tempo, 
fruto da linha administrativa assumida pelos diversos diretores da empresa. Na última década o Distrito de Harmonia 
sofreu uma drástica diminuição de moradores, bem como a eliminação de todos os usos comerciais de apoio existentes, 
como mercado, agência bancária, farmácias, etc., sendo mantidos apenas o Hotel Ikapê.  

O distrito de Triângulo apesar de estar distanciado da área urbana se encontra anexo ao distrito industrial do triângulo o 
qual absorve grande parte da mão de obra disponível dos moradores da proximidade que residem no distrito de 
triângulo. As atividades rurais são proporcionalmente pequenas em relação as desenvolvidas através do trabalho 
industrial e se caracterizam basicamente como sendo através do plantio de subsistência no cultivo horti-frutigrangeiro.  

Os distritos de Lagoa e Harmonia apresentam importante aspecto histórico para o município devido a sua existência ser 
anterior a instalação do município através da implantação de Telêmaco Borba, onde guarda edificações que são o 
marco da convivência operária que desbravou e com a construção da Fábrica de Papel provocou a constituição do 
município de Telêmaco Borba. 

O distrito de Lagoa e Harmonia tiveram sua fundação no início da  década de 40.  

Com relação aos distritos de Triângulo e Vila Rural os mesmos se apresentam mais recentes, visto que são fruto do 
crescimento industrial do município no caso do Distrito de Triângulo e de um programa governamental desenvolvido 
pelo Governador na década de 90 em relação a Vila Rural.  

 

5.2 - AREA GEOGRÁFICA MUNICIPAL :  
O município de Telêmaco Borba possuía até o ano de 2000 segundo dados coletados do último censo demográfico 
realizado pelo IBGE, uma área geográfica municipal de 1.383,70 Km2, a qual sofreu uma última alteração no ano de 
1997, quando do desmembramento do Distrito de Imbaú onde perdeu uma área territorial de 248,3 km2 dos 1.630 Km2 
que até aquele momento possuía.  

Telêmaco Borba encontra-se dividido em área urbana e área rural, onde atualmente a área urbana delimitada pelo 
perímetro urbano correspondendo a aproximadamente 2%  da área municipal, sendo a área correspondente dos 
dividida da seguinte maneira :  
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Class. de uso Área km2 % 
Área Urbana (perímetro urbano 28,33 2,04 

Viveiro Industrial 0,010  

Vila Rural 0,43 0,31 

Distrito Industrial de Harmonia (particular) - - 

Distrito Florestal de Lagoa (Particular) - - 

Distrito industrial de Triângulo 1.69 - 

Distrito Industrial Consolidado 0,012 - 

Distrito Residencial de Triângulo - - 

TOTAL    

Área geográfica total 1.383,70 - 

 

5.3 – ÁREA GEOGRÁFICA URBANA :  

 

5.3.1 - PERÍMETRO URBANO ;  

O perímetro urbano de forma resumida, define-se como sendo o limite que divide a área urbana do município da área 
rural.  

Esta linha traçada que circunda a área urbana é oficializada através de lei municipal e tem consigo uma grande 
importância para o crescimento e desenvolvimento de uma cidade, pois todas as áreas internas a este perímetro são 
passíveis de ocupação urbana, através de parcelamento de solo (loteamentos), etc.  

Devido a isso a determinação do perímetro urbano do município deve ser gerenciado de forma planejada e de acordo 
com as reais necessidades de expansão da área urbana, a fim de evitar grandes vazios urbanos situação esta que 
dificulta o desenvolvimento urbano sustentável, impossibilitando o uso racional e econômico da infra-estrutura urbana, 
como : saneamento, água, luz, transporte público, educação, etc.  

Outro fator preponderante para a delimitação do perímetro urbano deve-se ao estudo de área propícias à evolução 
urbana, considerando características, como topografia, tipologia do solo, situações relativas a áreas de preservação 
ambiental definidas em leis municipais, federais e estaduais.  

O Perímetro Urbano de Telêmaco Borba possui como última alteração do perímetro urbano datado de 26 de novembro 
de 2000, o qual estipulou um perímetro urbano com uma área total de 28,33 km2, totalizando com isso uma densidade 
habitacional de aproximadamente 2.266 hab/km2. Esta densidade habitacional apresenta-se de certa forma dentro bem 
condensada, porém analisando os mapas de distribuição populacional e mapa temático de uso do solo percebe-se que 
a área urbana apresenta diversos setores em consolidação e alguns vazios urbanos entre regiões que impedem um 
adensamento uniforme da área urbana.  

Com relação aos setores em consolidação, pode-se citar o loteamento Monte Carlo que é fruto de parcelamento recente 
e bairros, como Parque Limeira Área VI, VIII, III que enfrentam dificuldades de consolidação devido à infra-estrutura 
deficiente apresentada nestas regiões.  

Quanto as áreas subutilizadas ou vazias dentro da área urbana, verifica-se a presença destas, em pontos variados da 
área urbana não se caracterizando como uma área contínua e devem ser incentivadas ao parcelamento cumprindo com 
isso sua finalidade 
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Percebe-se que o perímetro urbano do município apresenta várias áreas sem ocupação, bem como abrange áreas com 
características rurais, sendo para estes um impessílho na captação de financiamentos e programas de auxilio a 
produção agrícola.  

Ressalta-se também em relação a esta região encontrada ao norte da área urbana a questão topográfica da mesma 
onde em vários pontos não são passíveis de parcelamento apresentando declividades maiores que 30 %.  

Faz-se necessário um melhor planejamento das áreas destinadas a serem urbanizadas, bem como elaborar estudos de 
áreas passíveis de expansão urbana, criando uma área que pode ser denominada de Área de Expansão Urbana, onde 
deve ser incentivado a expansão urbana de acordo com a demanda por novos loteamentos e aumento da cidade.  
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5.4 - USO DO SOLO E O ZONEAMENTO ;  

 
O uso do solo na área urbana de Telêmaco Borba é ordenado através da Lei de Zoneamento de número 725 publicada 
na data de 15 de outubro de 1986. Desde sua aprovação a Lei de Zoneamento Urbano Municipal vem sofrendo diversas 
alterações na destinação do usos territoriais.  

As principais alterações na lei, foram realizadas nas Zonas de Ocupações Restritas (ZORs), uso característico de 
chácaras para zona residencial a fim de promover o parcelamento das mesmas e também de Zonas Residenciais em 
Comerciais.  

Cabe salientar que a destinação de usos característico de chácaras ao longo de córregos visa a proteção do mesmo, 
sendo este uso alterado para residencial os impactos gerados podem ser nocivos à preservação ambiental das Áreas 
de Proteção Permanente. 

O diagnóstico reflete que estas alterações foram realizadas geralmente como forma de regularizar usos já consolidados 
de forma não conforme no zoneamento.  

No entanto a lei de zoneamento em vigência apresenta um zoneamento simplista onde a classificação residencial se 
apresenta satisfatória, porém a classificação de uso comercial, serviços e uso industrial apresentam deficiências, como 
as classificações referentes a pólos  Geradores de Tráfego, usos geradores de poluições e incomodidades.  

Cabe salientar que o zoneamento de usos do solo visa manter padrões mínimos de qualidade de vida à população 
evitando conflitos de usos nos setores urbanos, bem como a utilização do sistema viário conforme a sua capacidade 
evitando sobrecargas no tráfego urbano.  

A Lei de Zoneamento municipal apresenta ainda incompatibilidade em relação às Leis Federais, principalmente nas 
questões ambientais, como relativo às Áreas de Proteção Permanente também denominadas como Mata Ciliar, na qual 
a Resolução 303 do Conama indica uma faixa mínima de 30 metros ao longo de córregos e riachos, tendo estas 
medidas variadas de acordo com a largura do rio. A lei municipal em seu artigo 9º prevê uma faixa mínima de 15 metros 
sendo apresentando-se incompatível com a Lei Federal vigente.  

A Lei de Zoneamento Municipal se apresenta obsoleta com relação às necessidades de urbanização atuais, sendo 
alguns itens diagnosticados apresentados a seguir :  

As classificações das Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Zonas de Ocupação Restrita (ZOR), apresentam indicadores 
confusos e foram flexibilizados ao máximo em alguns setores da área urbana não estando em conformidade com o 
Código Florestal e Lei do Conama, que especificam faixas de preservação de no mínimo 30 metros para córregos e rios; 

Como já citado o zoneamento vigente apresenta uma classificação simplista, principalmente com relação ao 
Zoneamento Industrial, pois não classifica e divide os tipos de uso industrial em relação aos seus impactos ao meio 
ambiente, permitindo assim usos nocivos próximo a áreas residenciais ou em áreas próximas a áreas de preservação; 

A categoria classificada como de Serviços também apresenta uma abordagem ampla e genérica, causando conflitos na 
determinação dos usos; 

A referida lei mesmo que resumida se apresenta confusa em detrimento das diversas  alterações ocorridas ao longo do 
tempo; 

As deficiências encontradas na lei de zoneamento atual possibilitam que as reais condições do uso do solo urbano 
apresente alguns conflitos de uso, afetando a qualidade de vida da população, a trafegabilidade do sistema 
viáriotambém o sistema viário pois outro fator que deve ser analisado para a determinação do zoneamento é com 
relação as condicionantes do sistema viário , incluindo caracterizações de usos que apresentem grandes impactos no 
sistema viário urbano.  

Devido a isso propõem-se também a caracterização dos usos classificados como pólos geradores de tráfego.  

Outro fator proeminente com relação ao zoneamento urbano é a sua compatibilização com as Leis que determinam o 
parcelamento do solo, lei do sistema viário, código de obras municipais e código ambiental, garantindo uma maior 
integração das leis urbanísticas garantindo condições mínimas de qualidade de vida no meio urbano, respeitando os 
limites do meio ambiente natural. 
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Para isso seria necessária a inclusão em consonância a taxa de ocupação do solo, da determinação de taxa de área 
permeável no terreno a fim de garantir  

No que diz respeito a qualidade da lei se tem que a mesma é equivocada em diversos aspectos, a exemplo: 

  

 5.5 - O USO DO SOLO ATUAL :  
Através do Mapa temático de número .............., é possível observar as atuais condições do uso do solo na área urbana 
de Telêmaco Borba dividido em ocupações residenciais, comerciais, de uso misto (atividades comerciais em conjunto 
com residenciais), industriais, institucionais, chácaras , clubes , associações de classes, igrejas, vazios urbanos, praças, 
parques, equipamentos de esportes, ocupações irregulares e áreas de proteção ambiental.  

 

5.5.1 - ZONAS RESIDENCIAIS:  

No zoneamento urbano atual são classificadas as Zonas Residenciais em três categorias, sendo Zona Residencial I, II e 
III.  

Estas zonas apresentam diferenças principalmente com relação a normatização da capacidade de ocupação do solo 
estipulando as taxas de ocupação do solo para as Zonas Residenciais II e III de 70 % e para a ZR I de 60 %.  

As Zonas Residenciais I,II e III, são diferenciadas também pelas diretrizes de parcelamento e sub-divisão de terrenos 
estipulando as áreas mínimas dos lotes para cada zona,  

A maior diferença encontra-se no  

A maior porção da área urbana é tomada pelo uso residencial, onde a área de urbana de Telêmaco Borba se apresenta 
bem esparsa. 

O uso residencial de classe média baixa esta concentrado nas áreas mais periféricas da área urbana, envolvendo quase 
a totalidade da porção norte da rodovia do papel e   nas extremidades ao sul da área urbana na faixa que compreende o 
Jd. União, Três Chácaras, Jd. Kroll, São Francisco, San Rafael, Por do Sol e Recanto Feliz.  

As áreas de uso residencial de classe média se encontram miscigenadas nas áreas próximas ao centro comercial do 
município, região esta que possui um maior valor imobiliário, pelas condições de acessibilidade e de infra-estrutura.  

Trata-se também de região de topografia menos acidentada contudo sendo mais valorizada devido a sua proximidade 
dos centros de serviço e de atividades comerciais.  

Consideram-se como zonas prioritariamente residenciais os conjuntos habitacionais que atualmente se encontram num 
total de 06 conjuntos habitacionais, sendo eles : Jardim Alegre, Conjunto Habitacional São Francisco de Assis, CAIC, 
Vila Recanto Feliz, Jd. Bandeirantes, Por do Sol, todos caracterizados como classe média baixa possuindo casas 
padrão onde atualmente possuem morfologia própria ocasionada por alterações ao longo de sua existência, porém 
possuindo em alguns locais usos incompatíveis com o zoneamento municipal.  

  

 

5.5.2 - ZONAS COMERCIAIS :  

As atividades comerciais varejistas de maior porte encontram-se em sua maioria polarizadas na área central da área 
urbana, ainda dentro do loteamento inicial da cidade de Telêmaco Borba situado ao longo da Avenida Horácio Klabín .  

Dentro desta região predominantemente comercial encontram-se os serviços bancários, órgão administrativos, das três 
esferas de governo, sedes religiosas, culturais e esportivas do município, além do Terminal Rodoviário.  
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Esta polarização gera uma série de inconvenientes à população municipal devido ao tráfego intenso de veículos nesta 
avenida e em seu entorno,  principalmente em horários de funcionamento de agências bancárias e finais de semana 
conflitando também com o grande movimento de pedestres e serviços de transporte coletivo. Também é prejudicial a 
população devido ao distanciamento dos bairros mais periféricos, pouco servidos de linhas de transporte coletivo que  

ficam afastados das atividades varejistas e de serviços, obrigando-os a percorrerem distâncias consideráveis para ter 
acesso ao comércio mais variado e dos serviços bancários.  

Com relação ao comércio existente nos bairros, consta do zoneamento municipal a possibilidade destes usos para o 
incentivo da implantação de comércios de apoio nos bairros, porém as atividades comerciais de maior expressão são 
encontrados em vias coletoras e ou estruturais porém de forma apenas previsível pela circulação de pessoas e não de 
forma planejada, podendo se obter esta consideração através da configuração do sistema viário ou pela pressão dos 
munícipes através das solicitações de mudanças de zoneamento.  

No entanto pode-se perceber que quase a totalidade dos bairros apresentam atividades comerciais, podendo ser 
caracterizadas como comercio de bairro (conforme especificado no zoneamento municipal), com atividades, como 
pequenos mercados, lojas de confecções, açougues, farmácias e bares, atividades estas geralmente sendo implantadas 
anexas a residência. 

Porém devido ao pouco detalhamento da lei de zoneamento, constata-se a permissão de usos conflitantes, como 
atividades incômodas ou geradoras de poluição e de tráfego em áreas residenciais sem prever medidas de atenuação 
destes agentes.  

  

5.5.3 - ZONAS INDUSTRIAIS :  

As áreas onde concentram-se os usos industriais do município encontram-se distribuídos em quatro distritos industriais, 
sendo :  

- Distrito do Aeroporto : foi a primeira área destinada a industrialização no município e devido ao crescimento urbano na 
apresenta possibilidade de expansão. Sua ocupação atual se dá por empresas madeireiras, usinagem de concreto e 
pátio de transportadora.  

No entanto devido ao crescimento populacional este distrito atualmente gera incopatibilidade de uso em relação ao seu 
entorno que se apresenta uso predominantemente residencial.   

- Viveiro de Industrias : destinado a micro e pequenas empresas que possam operar em barracões de aproximadamente 
200 m2 , localiza-se às margens da rodovia do papel e apresenta uma infra-estrutura urbana básica, contendo água, 
luz, e arruamento em cascalho.  

Atualmente o viveiro de industrias encontra seu uso des-configurado, devido a instalação de industrias de porte médio 
em seu entorno, principalmente nas áreas até então destinadas a expansão do viveiro industrial, visto que as empresas 
que haviam de se instalar neste distrito eram de pequeno porte e com baixa geração de resíduos e poluentes.  

- Distrito Consolidado : localizado próximo ao viveiro de industrias, é composto de  

aproximadamente 10 industrias também com predominância no ramo madeireiro. Possui dificuldades de expansão 
devido a sua topografia acidentada, bem como da sua proximidade com a área urbana consolidada e em consolidação .  

- Distrito Industrial do Triângulo : caracteriza-se como sendo a maior área destinada a instalação de industrias de maior 
porte, porém encontra-se ao longo da rodovia do papel na margem oposta do viveiro de industrias e na mesma margem 
do distrito industrial consolidado .  

Possui uma área total de aproximadamente 1,69 km2 sendo possível sua expansão a fim de otimizar a infra estrutura já 
implantada. Entre os quatro distritos industriais é o que possibilita menos impacto a curto prazo a área urbana do 
município, nos poluentes aéreos, sólidos, gasosos e líquidos.  

Dotado de infra-estrutura básica, apresenta ainda deficiências em principalmente na estruturas de coleta e tratamento 
de esgoto industrial, sistema viário interno e de acesso, como pavimentação, hierarquização e sinalização das vias.  
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5.5.4 - VAZIOS URBANOS  : 

 

A função social das áreas urbana parceladas são efetivamente cumpridas quando da utilização da área através de uso 
compatível com o estabelecido através do zoneamento urbano e/ou respeitando as características ambientais do local.  

A área urbana do município de Telêmaco apresenta setores com níveis de adensamento satisfatórios e setores com 
dificuldade de adensamento.  

No entanto existem áreas não utilizadas em todo o quadro urbano com dimensões diversas onde geralmente quando 
passíveis de ocupação, fracionamento e parcelamento, são ferramentas de especulação imobiliária, inflacionando o 
valor da terra e impedindo o desenvolvimento urbano uniforme.  

Como ocorre na maioria das cidades brasileiras a maior ocorrência de vazios urbans ocorre nas áreas mais periféricas 
do município onde a dificuldade de consolidação devido a deficiências no sistema viário, equipamentos públicos, e infra-
estrutura.  

Os setores que apresentam maior número de vazios urbanos são :  

Bairro Parque Limeira Área VI, III e Vila São João, Jd. San Rafael, Vila Kroll , Jd. Adriane e ´Pq. Limeira Área VII.  

Os setores no entorno da área central ou próximos à conjuntos habitacionais, como Pq. Limeira Área II e I apresentam 
um grau de consolidação alto, não apresentando vazios urbanos com grande dimensões no entanto é possível 
visualizar áreas de menor dimensão não utilizadas principalmente na região do Bairro Alto das Oliveiras, Praça dos 
Pinheiros os quais devido a sua valorização estimulam a prática da especulação imobiliária impedindo o 
desenvolvimento adequado da regiãoPropõem-se para uma maior dinamização das áreas centrais da área urbana a 
aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades, como : IPTU progressivo no tempo  

O que se percebe é que o perímetro urbano inclui também áreas com características predominantemente rurais, não 
sendo propícias ao parcelamento tanto pelas características do seu uso atual onde predomina-se as atividades 
agrícolas, bem como devido as suas características topográficas e proximidades com o Rio Tibagí .  

No entanto foram utilizados critérios para a classificação dos Vazios Urbanos adotando os seguintes parâmetros :  

- Áreas ou glebas remanescentes constantes do perímetro urbano não edificadas e/ou sub-utilizadas ; 

- Entorno dotado de infra-estrutura urbana;  

- Características que estejam de acordo com as diretrizes da Lei de nº 732 que determina as regras de parcelamento do 
solo municipal;  

A ocupação destas áreas classificadas como Vazios Urbanos devem ser estimuladas ao parcelamento a fim de otimizar-
se a infra-estrutura urbana instalada e promover a oferta de novas áreas à habitação, consequentemente amenizando a 
especulação imobiliária e tornando o valores imobiliários mais acessíveis à população. 

Através do Mapa Temático de nº 08 é possível visualizar espacialmente as áreas consideradas como vazios urbanos 
passiveis de parcelamento dentro do quadro urbano.  

 

5.5.5. - OCUPAÇÕES IRREGULARES :  

A área urbana de Telêmaco Borba, apresenta algumas áreas ocupadas irregularmente em relação a ocupação de áreas 
institucionais e/ ou particulares bem como áreas de proteção ambiental, geralmente ao longo de córregos junto a mata 
ciliar.  

Segundo dados fornecidos pela Assessoria de Habitação da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, o município 
atualmente possui aproximadamente 662 famílias em situação irregular de moradia, totalizando 2393 pessoas morando 
em residências irregulares sendo este número correspondente  a 3,73 % da população municipal.  
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Segundo ainda o levantamento realizado constata-se que a maior parte das famílias que vivem em situação de 
ocupação irregular são oriundas de municípios vizinhos pertencentes a micro-região, como : Tibagí, Reserva, Ortigueira, 
Ventania, Figueira e Curiúva. Em sua maioria se caracterizam também por migrarem da área rural para urbana em 
busca de oportunidade de emprego. 

Os principais locais onde há a ocorrência de ocupações irregulares estão indicadas no Mapa Temático de nº  08 e 
descritos no quadro abaixo  :  

Local 
Nº de 

Famílias 
Total de 
Pessoas 

Origem 
Renda 
média 

Data do 
Lev. 

Marinha  
R. dos Guararapes e Planalto  

119 459 
- Tibagí 

- Reserva 

1 Salário 

mínimo 
- 

Bela Vista  
Trav. Pato Branco e Estrada Max 

Staudacher 

54 189 

- Reserva  

- Ortigueira  

- Ventania  

- Figueira  

- Tibagí 

1 salário 

mínimo 
- 

São João 
- R. Rio do Ouro  

- R. Projetada 

- R. Pitanguí 

35 156 

- Ortigueira 

- Reserva 

- Curiúva 

1 salário 

mínimo 
Out/05 

Vila Rosa  
(Campão) 

46 169 - - Jan/02 

Jardim União  363 1294 - - Nov/05 

Vila Izabel  12 34 - - Abril/05 

 

Conforme é possível visualizar no mapa e analisar no quadro acima, percebe-se que atualmente a maior concentração 
de ocupações irregulares se encontram no denominado Jardim União o qual se caracteriza como sendo um das mais 
antigas ocupações do município, porém é uma das que menos apresenta impacto ambiental, juntamente com a 
ocupação da Vila Rosa, mais conhecida como Campão, por estarem localizada em área de uma pedreira desativada no 
Caso do Jd. União e um Campo de Futebol no caso da Vila Izabel.  

No entanto as demais se encontram em áreas de preservação ambiental às margens de rios ao longo da Mata Ciliar. O 
agravante desta ocupações além de estarem degradando a mata ciliar se deve ao fato da poluição gerada ao rio e 
outros agravantes que degradam a qualidade das águas urbanas. A situação também se agrava pelo risco assumido 
por estas famílias visto que a falta de saneamento e as condições insegura de ocupação ocasionam acidentes e 
problemas de saúde.  

Faz-se necessário a implantação de um Programa de Regularização Fundiária com a finalidade de promover e 
implantar novas condições de moradia destas pessoas, bem como de monitorar esta migração regional. Para viabilizar 
este programa pode ser criado um Fundo Municipal de Habitação a fim de financiar loteamentos populares para baixa 
renda promovendo condições dignas à população nestas condições.  

 

5.6 – Análise da Morfologia Urbana:  



                                       

                                                      
 

                                                                                                                      
 

                                   AAnnáálliissee  TTeemmááttiiccaa  IInntteeggrraaddaa  
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Elaborado pela Assessoria Técnica de Planejamento Urbano 

99

Devido as características de expansão urbana realizada em Telêmaco Borba através dos tempos e a falta de um 
planejamento urbano, a área urbana municipal se apresenta de forma diversa, não seguindo um padrão urbano fixo.  

Dentro do perímetro urbano municipal os loteamentos particulares se mesclam a conjuntos habitacionais financiados 
pelo governo através do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), através da Companhia de Habitação do Paraná 
(COHAPAR), etc.  

Devido a esta miscelânia de tipologias construtivas e de urbanização é possível verificar a disparidade na infra-estrutura 
urbana, características sociais e construtivas.  

Mesmo bairros construídos pela mesma companhia devido a diferença de execução mostram preocupações diferentes 
nas questões de arborização, etc.  

 

5.7 - ANÁLISE DOS SETORES URBANOS :  

5.7.1 – Divisão Sócio-Espacial Urbana :  

Telêmaco Borba possui uma área urbana composta por vários loteamentos e conjuntos habitacionais que ao se 
consolidarem ou agruparem-se se tornam setores também denominados de bairros.  

Porém uma das principais deficiências encontradas em relação a divisão sócio-espacial urbana de Telêmaco Borba 
refere-se a delimitação e divisão oficial de cada bairro, onde oficialmente não existe legislação que determine o 
perímetro de cada setor ou bairro urbano, tornando-se oficial o perímetro de cada bairro onde torna-se possível se 
adotado pelos setores públicos manter um banco de dados atualizado de cada setor urbano, podendo caracteriza-los 
através de informações populacionais, demográficas, sanitárias, de saúde, etc. 

Para se utilizar os dados disponíveis levantados através do Censo do IBGE referentes ao ano 2000, a área urbana de 
Telêmaco Borba dividida em  27 setores de maneira que possibilite a realização de uma análise mais aprofundada de 
cada região da área urbana, verificando indicadores sociais e populacionais encontrados de em cada setor .  

Para análise dividiu-se a área urbana em 27 setores que agrupam alguns setores censitários podendo assim ser 
analisados individualmente. Os setores são :  

Setor Abrangência (setores censitários) Bairro de Referência 

01 66,67,68,69,72,75 Pq. Limeira Área II 

02 73,74 Conj. Hab. Jd. Alegre 

03 62,63,64,65 Pq. Limeira Área I 

04 59,60,61 Vila Esperança 

05 57,58 Jd.Adriane 

06 70,71 Pq. Limeira Área VII 

07 54,55,56 Mutirão 

08 53 Pq. Limeira Área VI 

09 52 Pq. Limeira Área III 

10 50,51 Jd. Bandeirantes 

11 45,48 Jd. Monte Carlo 

12 11,44,45,46,47 Socomim 

13 10,42,43 Alto das Oliveiras 

14 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,16 Centro 

15 14,15 Bom Jesus 

16 17,18 Bela Vista 
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17 19 Marinha 

18 20,21,22,23 Marinha II 

19 24,25,26 Praça dos Pinheiros 

20 27 Conj. Resid. Tibagí 

21 28,29,30 Bairro N.Sª. de Fátima 

22 37,38,39,35 Bairro N.Sª do Perp. Socorro (B.N.H) 

23 36 Bonavila 

24 32,33,34 Vila São Francisco de Assis 

25 31 CAIC 

26 41 Jd. União 

27 40 Três Chácaras 

 

Estes 27 pontos foram divididos tendo como principal critério as características sociais e  urbanas de cada setor, a fim 
de promover uma discussão mais fidedigna da realidade de cada setor. 

 A divisão adotada manteve alguns setores com menor dimensão devido a particularidades encontradas em alguns 
setores, como exemplo o Jardim União, Três Chácaras, centro e Jd. União.  

Através da divisão atual dos bairros o município conta com aproximadamente 33 associações de bairros indicadas 
abaixo :  

- Associação de Moradores do Bairro São Francisco de Assis ;  
- Associação de Moradores do Bairro Jardim América e Vila Isabel; 
- Associação de Moradores do Bairro Vila Cristina e Vila Rosa; 
- Associação de Moradores do Bairro Bela Vista; 
- Associação de Moradores do Bairro Jardim Florestal (área I); 
- Associação de Moradores do Bairro Parque Limeira Área II; 
- Associação de Moradores do Bairro Parque Limeira Área III; 
- Associação de Moradores do Bairro Jardim Progresso – Área VI; 
- Associação de Moradores do Bairro Marinha, Ana Meri e Jd Margarida; 
- Associação de Moradores do Bairro Vila Ozório; 
- Associação de Moradores do Bairro Bom Jesus; 
- Associação Comunitária Pérola Branca; 
- Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima (Cem Casas); 
- Associação de Moradores do Bairro N. Senhora do Perpétuo Socorro (BNH); 
- Associação de Moradores do Bairro Santa Rita; 
- Associação de Moradores do Bairro Vila São Francisco; 
- Associação de Moradores do Bairro São João (mutirão I); 
- Associação de Moradores do Bairro São Luiz; 
- Associação de Moradores do Bairro São Roque; 
- Associação de Moradores do Bairro Socomim; 
- Associação de Moradores do Bairro Jardim Bandeirantes; 
- Associação de Moradores do Conjunto Tibagí (conjunto resid. Vertical); 
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- Associação de Moradores do Bairro São Pedro e Bonavila; 
- Associação de Moradores do Bairro Jardim União; 
- Associação de Moradores do Bairro Jardim Alegre; 
- Associação de Moradores do Bairro São Silvestre; 
- Associação de Moradores do Bairro Jardim Europa; 
- Associação de Moradores do Bairro Gralha Azul; 
- Associação de Moradores do Bairro Macopa; 
- Associação de Moradores do Bairro São Félix e San Rafael; 
- Associação de Moradores do Bairro Parque Limeira Área VII; 
- Associação de Moradores do Bairro Parque Limeira Área VI; 
- Associação de Moradores do Bairro Rio Alegre; 
- Associação de Moradores do Bairro Vila Esperança. 

Através da lista de associações de bairro é possível verificar que não há representação da totalidade dos bairros 
constantes da área municipal, como por exemplos o Centro, Alto das Oliveiras, Jd. Monte Carlo (por se encontrar em 
consolidação), etc. 

Devido a isso propõem-se a criação de uma divisão territorial oficial em relação aos setores e bairros urbanos, a fim de 
propiciar uma melhor gestão do território urbano por parte do serviço público municipal, bem como das organizações 
civis que representam os moradores de cada bairro.  

No contexto Municipal : 

Associação de Moradores do Bairro Triângulo (área rural); 

Associação de Moradores do Bairro Vila Rural Brilho do Sol;  

 

 

5.7.2 – Distribuição da População Urbana e Densidade Demográfica urbana :  

 

Devido ao perímetro urbano municipal ser extenso alguns setores urbanos municipais apresentam densidades 
demográficas variadas.  

Com base nos dados censitários do ano 2000, foi elaborado o quadro abaixo, para análise das densidades de cada 
setor urbano. 

Cabe lembrar que alguns dos setores avaliados apresentaram uma evolução em sua ocupação ao longo destes seis 
anos, bem como entre a data do último censo e a situação atual há a constatação de novos loteamentos.  

Analisando o quadro abaixo de nº 5.7.2.1  e o mapa temático de nº 09 percebe-se que o município apresenta um 
adensamento populacional nas área mais próximas ao centro urbano sendo esta adensamento realizado devido às 
características de infra-estrutura urbana, oferta de serviços públicos e privados.  

Devido a esta observação nota-se que algumas áreas urbanas apresentam dificuldades de consolidação como os 
Bairros Parque Limeira Área VI, III, VIII, Jd. Adriane e São João, os quais apresentam deficiências na infra-estrutura 
básica, bem como possuem uma acessibilidade dificultada pelas características do sistema viário.  

Estas má distribuição de infra-estrutura gera a segregação populacional, bem como propicia uma maior especulação 
imobiliária, valorizando em demasia as áreas dotadas de infra-estrutura completa.  
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Setor 
Abrangência (setores 

censitários) 
Bairro de Referência 

População 
(censo 
2000) 

Área m2 
Densidade 

Demográfica 

01 66,67,68,69,72,75 Pq. Limeira Área II 5.719 10.392 1,81 

02 73,74 Conj. Hab. Jd. Alegre 1.963 2.623 1,33 

03 62,63,64,65 Pq. Limeira Área I 3.279 5.102 1,55 

04 59,60,61 Vila Esperança 2.501 50.284 20.10 

05 57,58 * Jd.Adriane 1.718 30.824 17,94 

06 70,71 Pq. Limeira Área VII 1.933 8.690 4,49 

07 54,55,56 Mutirão 2.710 7.415,55 2,74 

08 53 Pq. Limeira Área VI 871 42.923,74 49,28 

09 52 Pq. Limeira Área III 1.049 8.029,92 7,65 

10 50,51 Jd. Bandeirantes 1.780 276.666 155,4 

11 48,49 ** Jd. Monte Carlo 1.507 5.078,79 3,37 

12 11,44,45,46,47 Socomim 3.799 4.505,14 1,19 

13 10,42,43 Alto das Oliveiras 2.195 6.888,21 3,14 

14 
01,02,03,04,05,06,07,08,09,

12,13,16 
Centro 6.782 17.671 2,60 

15 14,15 Bom Jesus 1.530 2.490,28 1,63 

16 17,18 Bela Vista 1.397 2.884,27 2,06 

17 19 Marinha 835 3.660,35 4,38 

18 20,21,22,23 Marinha II 2.707 8.312,18 3,07 

19 24,25,26 Praça dos Pinheiros 1.873 7.593,21 4.05 

20 27 Conj. Resid. Tibagí 513 624,03 1,21 

21 28,29,30 Bairro N.Sª. de Fátima 2.652 7.313,74 2,76 

22 35,37,38,39 
Bairro N.Sª do Perp. 

Socorro (B.N.H) 
3.130 10.769,42 3.44 

23 36 Bonavila 937 1.597,38 1,70 

24 32,33,34 Vila São Francisco de Assis 2.619 4.072,84 1,55 

25 31 CAIC 527 6.977,19 13,23 

26 41 Jd. União 631 2.662,23 4,21 

27 40 Três Chácaras 813 5.883,84 7,23 

Tabela 5.7.2.1 – Quadro Demonstrativo de População por bairro e Densidade Demográfica 

Fonte : Dados Censitário – IBGE - 2000 

*  - Não consta o Loteamento Jd. Itália  

** - Não consta o Loteamento Jd. Monte Carlo  
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5.7.3 - HABITAÇÃO  
Domicílios por Setor :  

No ano de 2000 através do Censo Demográfico municipal foram apontados no quadro urbano um total de 16.729 
domicílios.  

Distribuindo-se a área urbana em setores foi possível identificar o número de domicílios por setor urbano, onde percebe-
se que o uso do solo na porção norte do município (separação dada pela rodovia do papel), apresentava um número 
total de 6541 domicílios e a porção sul apresentava um total de 10.255 domicílios. 

Durante a década de 2000, novos loteamentos surgiram nas duas porções urbanas, ao norte da rodovia do papel e ao 
sul, tendo a porção norte recebido um maior número de loteamentos predominantemente para a classe média baixa.  

No entanto e como já apresentado na distribuição espacial da população as áreas com maior número de domicílios são 
as áreas com relativa proximidade da área central.  

Os setores urbanos que apresentaram um maior número de domicílios dentro do perímetro urbano foram os setores : 
Parque Limeira Área II, Bairro Socomim e área Central estando estes acima de 1.000 residências podendo ser 
percebido um adensamento quase que total, bem como sinais de verticalização do uso do solo. Devido este 
adensamento e dotação de infra-estrutura quase completa, estas áreas possuem valorização com média maior se 
comparado aos demais setores urbanos, propiciando com isso uma maior especulação imobiliária, nos quais é possível 
perceber um número maior de terrenos vagos.  

Setor Abrangência (setores censitários) Bairro de Referência Domicílios 
01 66,67,68,69,72,75 Pq. Limeira Área II 1.614 
02 73,74 Conj. Hab. Jd. Alegre 568 
03 62,63,64,65 Pq. Limeira Área I 942 
04 59,60,61 Vila Esperança 684 
05 57,58 * Jd.Adriane 476 
06 70,71 Pq. Limeira Área VII 528 
07 54,55,56 Mutirão 710 
08 53 Pq. Limeira Área VI 244 
09 52 Pq. Limeira Área III 279 
10 50,51 Jd. Bandeirantes 496 
11 48,49 ** Jd. Monte Carlo 414 
12 11,44,45,46,47 Socomim 1.162 
13 10,42,43 Alto das Oliveiras 627 
14 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,16 Centro 2.121 
15 14,15 Bom Jesus 476 
16 17,18 Bela Vista 417 
17 19 Marinha 232 
18 20,21,22,23 Marinha II 802 
19 24,25,26 Praça dos Pinheiros 518 
20 27 Conj. Resid. Tibagí 203 
21 28,29,30 Bairro N.Sª. de Fátima 801 

22 35,37,38,39 
Bairro N.Sª do Perp. Socorro 

(B.N.H) 895 
23 36 Bonavila 264 
24 32,33,34 Vila São Francisco de Assis 752 
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25 31 CAIC 153 
26 41 Jd. União 187 
27 40 Três Chácaras 231 

TOTAL  16.796 

Tabela 5.7.2.2 – Quadro Demonstrativo de Domicílios por setor urbano 

 Fonte : Dados Censitário – IBGE - 2000 

5.7.4 - RENDA :  

Através da espacialização da renda municipal é possível verificar setores urbanos que apresentam maior número de 
famílias em estado de pobreza no quadro urbano, possibilitando também através da totalização destas variáveis 
identificar o quadro de renda no município.  

O levantamento tem como base o Censo do IBGE referente ao ano 2000, o qual serve como base de avaliação indicado 
através da tabela de nº 5.7.4.1.  

Setor 
Abrangência 

(setores 
censitários) 

Bairro de Referência 
Resp. pelo 

Dom. s/ 
Renda 

Resp. pelo 
Dom. até 1 

Sm 

Resp. pelo 
Dom. mais 
de 1 até 5 

Sms 

Resp. pelo 
Dom. mais 
de 5 até 10 

Sms 

Resp. pelo 
Dom. mais 

de 10 até 15 
Sms 

Resp. 
pelo 
Dom. 

mais de 
15 Sms 

01 66,67,68,69,72,75 Pq. Limeira Área II 87 272 954 250 22 19 

02 73,74 Conj. Hab. Jd. Alegre 17 47 267 199 24 14 

03 62,63,64,65 Pq. Limeira Área I 38 130 537 182 28 14 

04 59,60,61 Vila Esperança 39 185 422 31 05 02 

05 57,58 * Jd.Adriane 58 118 270 26 02 02 

06 70,71 Pq. Limeira Área VII 27 146 324 25 03 02 

07 54,55,56 Mutirão 59 245 371 19 02 00 

08 53 Pq. Limeira Área VI 53 81 104 04 01 01 

09 52 Pq. Limeira Área III 10 90 167 11 00 01 

10 50,51 Jd. Bandeirantes 08 28 212 186 34 28 

11 48,49 ** Jd. Monte Carlo 41 115 224 26 03 05 

12 11,44,45,46,47 Socomim 68 282 677 112 11 12 

13 10,42,43 Alto das Oliveiras 28 73 309 149 26 40 

14 01,02,03,04,05,06,0
7,08,09,12,13,16 

Centro 66 182 831 588 158 240 

15 14,15 Bom Jesus 24 111 279 56 02 04 

16 17,18 Bela Vista 11 92 221 78 08 06 

17 19 Marinha 21 64 124 19 04 00 

18 20,21,22,23 Marinha II 47 201 471 72 06 05 

19 24,25,26 Praça dos Pinheiros 39 159 244 57 09 10 

20 27 Conj. Resid. Tibagí 04 02 55 89 29 24 

21 28,29,30 Bairro N.Sª. de Fátima 28 102 414 193 23 18 

22 35,37,38,39 
Bairro N.Sª do Perp. Socorro 

(B.N.H) 
31 82 329 274 78 99 

23 36 Bonavila 18 59 158 25 02 02 

24 32,33,34 Vila São Francisco de Assis 55 136 476 78 04 03 
25 31 CAIC 06 25 107 11 02 02 

26 41 Jd. União 65 130 71 02 00 00 

27 40 Três Chácaras 16 72 116 20 01 05 

 964 2910 8734 2782 487 558 

Tabela 5.7.4.1 – Quadro Demonstrativo de Renda por setor urbano  Fonte : Dados Censitário – IBGE - 2000 
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Através da tabela acima percebe-se que aproximadamente 52% da população urbana do município de Telêmaco Borba 
apresenta uma renda mensal entre 01 salário mínimo e cinco salários mínimos, seguido de 18% da população com 
renda até 01 salário mínimo e 17% com renda entre mais de cinco e dez salários mínimos, conforme ilustrado no gráfico 
de abaixo.  

 

 

Indicador da Renda no Quadro Urbano

6%

18%

52%

17%

3%

4%

Resp. pelo Dom. s/ Renda Resp. pelo Dom. até 1 Sm Resp. pelo Dom. mais de 1 até 5 Sms
Resp. pelo Dom. mais de 5 até 10 Sms Resp. pelo Dom. mais de 10 até 15 Sms Resp. pelo Dom. mais de 15 Sms

 
Analisando individualmente cada setor pode-se constatar a porcentagem de moradores por faixa de renda e sua 

porcentagem em relação ao total de moradores. 

  
Porcentagem dos 

Resp. do Domicílio 
do bairro 

Setor 
Abrangência 

(setores 
censitários) 

Bairro de Referência 

Resp. pelo Dom. s/ Renda 10,30 % 26 41 Jd. União 

Resp. pelo Dom. até 1 Sm 20,60 % 26 41 Jd. União 

Resp. pelo Dom. mais de 1 até 5 Sms 20,30 % 25 30 Caic 

Resp. pelo Dom. mais de 5 até 10 Sms 17,35 % 20 27 Conj. Res.Tibagí 

Resp. pelo Dom. mais de 10 até 15 Sm 5,65 % 20 27 Conj. Res.Tibagí 

Resp. pelo Dom. mais de 15 Sms 4,68 % 20 27 Conj. Res.Tibagí 

 

Através da tabela acima percebe-se que proporcionalmente ao número de moradores, o bairro que possui uma maior 
porcentagem de Responsáveis pelo domicílio que não possuem renda esta concentra-se no Jardim União. O mesmo 
ocorre para a faixa de renda entre meio e um salário mínimo.  

Com relação a faixa acima de quinze salário mínimos por mês, proporcionalmente o Conjunto Tibagí apresenta uma 
maior proporção de Responsáveis pelo domicilio com esta renda.  
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6.1. – SANEAMENTO AMBIENTAL  :  
Saneamento é o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições do ambiente com a finalidade de 
prevenir doenças e promover a saúde. Saneamento básico diz respeito diretamente ao abastecimento de água e 
disposição de esgotos, porém neste item será incluído também a disposição do lixo e materiais recicláveis, visto que se 
não houver uma política séria de saneamento ambiental no município, podem gerar reflexos em setores como saúde e 
meio ambiente prejudicando enormemente a qualidade de vida dos habitantes do município.  

 

6.1.1 - Abastecimento de Água :  

Contexto Urbano :  

A cidade de Telêmaco Borba conta com sistema público de abastecimento de água, cuja concessionária é a Companhia 
de Saneamento do Estado do Paraná – Sanepar desde 1974.  

O sistema de abastecimento de água tem sua captação no Rio Tibagí, através de captação direta, sem a utilização de 
barragem.   

A capacidade da Estação de Tratamento de Água – ETA é de 150 l/s, podendo tratar até 167 l/s operando 24 horas por 
dia. Atualmente esta sendo preparada para ampliação da produção, segundo informações da Sanepar.  

A ETA está localizada na Vila Santa Rita entre as ruas Belo Horizonte e Niterói, possuindo um sistema de tratamento 
caracterizado como do tipo convencional de ciclo compacto. Este é composto por dois decantadores e 4 filtros, onde 
água filtrada é conduzida até a câmara de contato com 70 m3 de capacidade, construída em concreto enterrada. Após 
este processo o volume de água passa para o reservatório REN-1, também enterrado, com capacidade de 300 m3 de 
água onde nesta câmara é feita a sucção através da estação elevatória EELF-08 até o reservatório elevado REL-1, de 
120 m3 onde a água armazenada é utilizada para a limpeza dos filtros.  

Conforme dados informados pela SANEPAR – Telêmaco Borba, o sistema de tratamento de água local está com sua 
capacidade de produção saturada, porém não existindo ainda falta de abastecimento para a população. 

Devido a este fator a SANEPAR realizou um projeto de ampliação da produção e a mesma já se encontra em processo 
de implantação aumentando a capacidade de tratamento, consequentemente normalizando sua capacidade de 
abastecimento de água tratada.  

A área urbana do município é atendida por água tratada em sua totalidade, inclusive áreas com moradias não 
regularizadas, como no caso da Vila União situada próxima à Faculdade de Telêmaco Borba - Fateb. Em áreas com 
esta característica, nos informou a Sanepar que o fornecimento da água é realizado através de torneiras comunitárias, 
ficando o custo de utilização a cargo da Prefeitura Municipal.  

O sistema de distribuição conta ainda com 08 sistemas de reservação, incluindo 13 reservatórios (reservatórios 
enterrados e um reservatório elevado), destacados na tabela abaixo e conforme mapa temático de saneamento 
ambiental :  

 

Nº Reservatório 
Nº de 

Reserv. 
Local Cap. Max Área de Abastecimento 

01 ETA  02 V. Santa Rita  420 m3 
Lavagem de Filtros e est. Elevatórias 

Abastece diretamente o sistema Central e os 

Reservatórios do sistema BNH. 

02 BNH  02 B.N.H. 800 m3 Abastece o sistema BNH- Booster São Félix. 

03 Alto das Oliveiras  

04 

Alto das Oliveiras 2200 m3 

03 Reservatórios enterrados. 

01 Reservatório elevado. 

Abastece o sistema BNH elevado, o sistema Central 

e os reservatórios do sistema Limeira. 
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04 Área Limeira  
02 

Parque Limeira Área II 1000 m3 
Abastece as áreas do sistema sub-unidade Booster 

ETE 06, sistema sub-unidade Booster Monte Carlo, 

sistema zona baixa ETE 06, sistema ETE 08. 

05 Área Industrial  03 Dist. Industrial do Triângulo 110 m3 Abastece o sistema sub-unidade Booster ETE 07. 

 

Os reservatórios são abastecidos até seu limite no período noturno quando o consumo é menor, tendo os equipamentos 
de bombeamento um funcionamento alternado.  

Segundo dados do Ipardes, no ano de 2005, totalizou-se na área urbana do município 19.252 unidades atendidas pelo 
abastecimento de água. Define-se como unidade de abastecimento a ligação de canalização interna para pelo menos 
um cômodo do domicílio, decorrente da rede geral de distribuição.  

Com relação às ligações também denominados econômicas, são todos os imóveis (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) 
ou subdivisão independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto água, perfeitamente identificável como unidade 
autônoma, para efeito de cadastro e cobrança de tarifa.  

Telêmaco Borba possuía no ano de 2005, 19.252 unidades atendidas pelo abastecimento de água, que estão divididas 
da seguinte forma, mostrada no quadro abaixo : 

 
Característica ano 2005 Unidades Atendidas Ligações 

Unidades Residenciais 17.889 16.640 

Unidades Comerciais 991 876 

Unidades Industriais 61 61 

Unidades de Utilidade Pública 147 147 

Unidades do Poder Público 164 164 

Total 19.252 17.888 

 

Através do Gráfico abaixo é possível visualizar que as unidades residenciais são responsáveis por 93% do consumo 
urbano de água tratada, ficando o consumo restante distribuídos entre as outras unidades. 
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Proporções de Unidades Atendidas por Abastecimento de Água

17.889 93%

61 0%

147 1%
164 1%

991 5%

Residenciais Comerciais Industriais Utilidade Pública Poder Público 
 

Através do gráfico de evolução das unidades abastecidas X ligações de água tratada é possível analisar que a utilização 
do solo urbano e as características de moradias não apresentam fatores de adensamentos elevados, pois a diferença 
entre unidades abastecidas e as ligações constantes do cadastro da Sanepar se apresentam com uma diferença 
pequena. Também é possível verificar que num intervalo de 15 anos (1990 a 2005), o número de ligações obteve um 
crescimento de 61,76%. 

Evolução das Unidades Abastecidas X Ligações de Água Tratada em T. Borba
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Contexto Municipal :  

Nas áreas rurais e distritos do município de Telêmaco Borba, o abastecimento de água se difere do utilizado na área 
urbana não sendo de responsabilidade da Sanepar.  

As áreas que estão fora da cobertura da Sanepar são compostas pelo Distrito Industrial do Triângulo, Conjunto 
Habitacional do Triângulo e Vila Rural que são abastecidos por conjunto de poço artesiano / reservatórios elevados.  

Outras localidades que não são cobertas pela rede de água tratada da Sanepar encontram-se sob responsabilidade das 
Indústrias Klabín e compreendem os seguintes locais: Distrito de Harmonia que compreende o complexo fabril e 
residencial e também o Distrito de Lagoa.  

  

6.1.2 – Sistema de Coleta de Esgoto :  

A cidade de Telêmaco Borba conta com um sistema de esgotamento sanitário cuja concessionária é a SANEPAR.  

Este sistema conta com uma rede que atende segundo informações da SANEPAR 56% das unidades geradoras de 
esgoto do quadro urbano (ano 2005), tendo uma extensão total de rede coletora de aproximadamente 85.000metros 
compostos por manilhas de barro, PVC e alguns trechos em FD, conforme exemplificado em mapa temático.  

O diâmetro mínimo utilizado é de 100 mm e o máximo de 400 mm para interceptor.  

Estes projetos são executados em parceria com a Prefeitura Municipal, onde a SANEPAR disponibiliza o material e a 
Prefeitura disponibiliza a mão-de-obra. A previsão projetual para as obras de implantação de rede de esgoto é de 
10.000 metros de rede.  Com a realização destas obras, a previsão é de atingir de 75 a 80% da população urbana, bem 
como dobrar a extensão da rede existente.  

Segundo dados coletados do Ipardes fornecidos pela Sanepar o número de unidades atendidas por rede de coleta de 
esgoto na área urbana municipal é de 11.306 unidades atendidas através de 10.312 ligações, apresentando a seguinte 
divisão de usuários: 

Característica 
Unidades 
atendidas 

Ligações 

Unidades Residenciais 10.377 9.483 

Unidades Comerciais 749 647 

Unidades Industriais 04 5 

Unidades de Utilidade Pública 77 78 

Unidades do Poder Público 99 99 

Total 11.306 10.312 
 

O atendimento e coleta de esgoto, caracteriza-se como sendo o escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos moradores do domicílio, em rede 

coletora, no caso implantado e mantido pela Sanepar. As unidades e/ou economias atendidas, são todos os imóveis (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) 

ou subdivisão independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade autônoma, para efeito de 

cadastramento e cobrança de tarifa.  

 

Através do quadro anterior percebe-se que a coleta e tratamento de esgoto principalmente industrial demonstram um 
quadro preocupante, pois das 61 ligações de água constatadas para uso industrial, apenas quatro apresentam ligação 
com a rede de coleta de esgoto. Isto se deve também à área industrial com maior número de empresas que estão 
localizadas em um Distrito Industrial, onde não há coleta e tratamento do esgoto, onde o efluente sanitário geralmente é 
disposto em Fossas Sépticas e o efluente industrial disposto no córrego Sete Rincões.  
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Cabe aqui salientar a necessidade de estudos mais aprofundados de gerenciamento de efluentes para verificar-se a 
viabilidade de implantação de rede de coleta de esgoto e estação de tratamento de efluente industrial para o distrito 
industrial de Telêmaco Borba.  

Atualmente a SANEPAR vem estudando projetos de ampliação de toda a rede coletora de esgoto e também 
implantando novas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE. 

Devido à topografia do município e a formação de várias micro-bacias, o tratamento do esgoto coletado tem um custo 
mais elevado e também seu gerenciamento mais criterioso, pois a necessidades de Estações de Tratamento de Esgoto 
é muito maior.  

Estão em operação 04 ETEs que fazem parte do sistema de coleta e tratamento do esgoto urbano :  

- ETE 1 – Jd. Bandeirantes (bacia I); 

- ETE 2 – Jd. São Silvestre (bacia II); 

- ETE 3 – Limeira (bacia III); 

- ETE  4 – CAIC 

- ETE 5 – Marinha (em fase de implatação) 

 

6.1.3 – Drenagem Urbana : 

Os sistemas de drenagem urbana ou drenagem pluvial têm com função promover o adequado escoamento das massas 
líquidas provenientes das chuvas que caem nas áreas urbanas, assegurando o trânsito público e a proteção das 
edificações, bem como evitando os efeitos danosos das inundações.  

A drenagem urbana é composta pelos Meios-fio ou Guias, Sarjetas ou sarjetões, bocas de lobo, galerias, poços de visita 
e bacias de estocagem.  

A maioria das vias urbanas do distrito sede possui rede de drenagem de águas pluviais, proporcionando uma série de 
benefícios, tais como: o escoamento rápido das águas superficiais, a redução de gastos com manutenção das vias 
públicas e a valorização das propriedades existentes nas áreas beneficiadas. (Figura 2.5.1.3.1) 

Contexto Urbano : 

A drenagem pluvial no município é presente em todas as vias pavimentadas e devido às características topográficas do 
município, este quesito tem grande importância para a segurança e qualidade de vida dos moradores do município, pois 
em alguns pontos da área urbana o volume de água tende a ser grande em períodos chuvosos.  

As ocorrências de alagamentos e enchentes não são freqüentes no município, apenas em alguns pontos da cidade 
apresentam maiores riscos devido à falta de manutenção e conscientização da população.  

Problemas maiores de drenagem urbana ocorrem em locais onde ainda não há calçamento poliédrico ou cobertura 
asfáltica nas vias, onde mesmo que haja mecanismos de drenagem feitos ao longo das vias, os mesmos não suportam 
o volume de águas, gerando erosões nas vias aumentando a freqüência de manutenção e cascalhamento dessas vias.  

Outro fator crítico para este tipo de via é o sedimento de cascalho que quando do período de chuvas é levado às caixas 
de coleta de águas pluviais causando entupimentos na rede, e ou quando transportados por esta rede, são despejados 
em córregos de drenagem natural, causando-lhes assoreamentos.  

Contexto Municipal : 

Problemas relativos à drenagem urbana foram constatados na Vila Rural, Distrito de Triângulo e Distrito Industrial de 
Telêmaco Borba, principalmente na presença de buracos e erosões no sistema viário causado pela mau drenagem das 
vias que não possuem cobertura asfáltica.  
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6.1.4 – Resíduos Sólidos  

6.1.4.1 - Coleta de Lixo : 

O sistema de Coleta de lixo é administrado pela Prefeitura Municipal e conta com uma equipe de 20 pessoas e cinco 
caminhões com compactadores; 

De acordo com Mapa Temático de Serviços Públicos de Coleta de Lixo Urbano, todo o quadro urbano é coberto pela 
coleta de lixo orgânico, sendo feita a coleta na área central diariamente e em alguns bairros a coleta é feita três vezes 
por semana.  

A cobertura de coleta de lixo é de 100% na área urbana e também possui uma cobertura total nos distritos. 

Em relação à coleta de lixo reciclável, o município conta com apenas dois caminhões que efetuam a coleta diariamente 
nas áreas centrais da cidade e três vezes por semana em alguns setores, sendo todo o trajeto e locais atendidos  
exemplificados no Mapa Temático de Coleta de Lixo Urbano.   

Apesar de haver uma pequena estrutura para a coleta seletiva do lixo, o município não é coberto em sua totalidade pela 
coleta de reciclados, sendo preeminente a necessidade de implantação de um programa de coleta seletiva do lixo, 
sendo necessário também a criação de um programa de incentivo e conscientização da população sobre a coleta 
seletiva do lixo doméstico. 

 

6.1.4.2 - Aterro Sanitário :  

O atual aterro sanitário municipal, está localizado na Estrada da Campina, cerca de 2,5 km da rodovia PR 160 e distante 
8 km da sede do município.  

Este aterro foi projetado sob a responsabilidade da empresa Trígono Engenharia S/C Ltda., em dezembro de 1998 e 
possui uma área total de 2,5 alqueires paulistas. 

O aterro foi projetado para comportar uma capacidade máxima de 150 mil toneladas de resíduos sólidos e uma vida útil 
de 134 meses. Atualmente o aterro sanitário apresenta-se na segunda etapa, com um total de aproximadamente 50.00 
toneladas de depósito sólido. 

O aterro municipal recebe diariamente resíduos sólidos domiciliares e também resíduos de serviços de saúde – RSS, 
onde, no caso dos resíduos de saúde, são depositados em vala séptica própria para este tipo de resíduo.  

Com relação ao tratamento do lixo recebido, estes são depositados em valas impermeabilizadas e drenadas, 
adequadamente para lagoas de decantação, porém o município ainda não possui um percentual satisfatório de coleta 
seletiva, o que incentiva o acesso de catadores de lixo reciclável no lixão. Esta prática vem sendo monitorada e coibida 
com a presença de fiscais em horários alternados no local, porém o controle ainda é ineficaz, pois a falta de um 
programa intenso de coleta seletiva ainda mantém o interesse dos catadores no garimpo junto ao aterro sanitário. 

O aterro sanitário Telemacoborbense recebe também o lixo recolhido nos distritos de Harmonia, Lagoa e do município 
de Imbaú, sendo a coleta nestes locais de responsabilidade de seus administradores no caso de Lagoa e Harmonia de 
responsabilidade das Indústrias Klabín e Imbaú da própria Prefeitura Municipal.  

Durante o ano de 2005 houve uma série de intervenções e investimentos por parte da Prefeitura Municipal para 
regularização do aterro sanitário, intervenções estas impostas pelo Ministério Público devido às irregularidades no 
processo de aterro que vinham sendo feitas de forma irregular. Durante este processo de adaptação mostrou-se muito 
necessário o aparelhamento do aterro sanitário através da aquisição de equipamentos necessários para a manutenção 
constante da salubridade e do funcionamento ideal do local, como uma máquina esteira compactadora para garantir o 
depósito uniforme da carga ali depositada.  

Quanto ao lixo reciclável, a pequena parcela que é recolhida separadamente, é feita com auxílio de dois caminhões 
equipados para esta atividade e encaminhados até um barracão localizado junto ao aterro sanitário para serem  
classificado, no entanto devido a inexistência de um programa efetivo de coleta seletiva a quantidade de lixo reciclável 
coletado pelos caminhões ainda é pequena, desmotivando os catadores em trabalhar na usina de reciclagem e 
motivando-os a fazerem o garimpo no aterro. 
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6.1.4.3 – Aterro Industrial :  

Telêmaco Borba devido ao fomento das indústrias madeireiras no início da década de 90 teve como conseqüência uma 
grande demanda por um local para depósito de resíduos de serragens e cascas de madeira, subprodutos oriundos do 
desdobro e beneficiamento da madeira.  

Para isso foi solicitada ao Instituto Ambiental do Paraná a licença ambiental para disposição destes resíduos em local 
situado ao lado do aterro sanitário municipal, devido às características do local, bem como boa acessibilidade.  

O local está situado na Estrada dos Sete Rincões à aproximadamente 2,4 km da Rodovia do Papel e a 7,8 Km da sede 
municipal.  

A primeira solicitação de licença foi requisitada para um ano e cinco meses, estimando uma quantidade de descarga na 
área de 60.000 m3/ mês, porém esta estimativa já foi suplantada há tempos, não sendo possível estimar o total de 
resíduos armazenados no aterro.  

 

6.1.4.4 – Varrição de Ruas : 

A varrição de ruas no município é realizada periodicamente em todos os setores da área urbana, através de 
equipamento especial e manual.  

A varrição manual é realizada por equipe de apenas doze funcionários onde é concentrada nas avenidas principais da 
cidade e defronte a prédios públicos alternando-se os dias e locais conforme a necessidade de limpeza. Apenas na 
Avenida Horácio Klabin e Av. Paraná onde se encontra o maior volume de estabelecimentos comerciais, a varrição é 
realizada diariamente pela manhã.  

Com relação à varrição realizada com equipamento atrelado a um trator, esta é realizada em todos os bairros em locais 
onde haja pavimentação asfáltica, porém por se tratar de um único equipamento para toda a área urbana, esta varrição 
acaba por ser de aproximadamente uma vez por mês em cada bairro.  

 

6.2 – Sistema Viário :  

Através do traçado do sistema viário é que se determinam a forma e delimitam-se as funções de uma cidade sendo o 
sistema viário também o responsável pela estrutura de apoio à circulação de bens e pessoas.  

Porém o sistema viário possui funções onde se bem planejado é possível delimitar bairros e setores, hierarquizar o uso 
do solo, disciplinar e distribuir o tráfego interligando as atividades que envolvem o cotidiano de cada cidadão. Enfim, 
pode-se concluir que uma cidade é tão organizada quando o sistema viário interage com o uso do solo, criando um 
equilíbrio entre as suas funções. O sistema viário é o responsável pela estrutura de apoio à circulação de bens e 
pessoas. 

Um sistema viário bem definido proporciona facilidade de locomoção nas vias urbanas, levando-se em conta a demanda 
de tráfego existente, bem como proporciona níveis adequados de acessibilidade a todo tipo de usuário.  

Pode ser dividido em sistema viário municipal, formado pelas estradas vicinais e rodovias e sistema viário urbano, aqui 
considerado como o conjunto de vias da sede municipal.  

Contexto urbano :  

O sistema viário urbano de Telêmaco Borba é composto por um total de 254,357 km² de vias entre vias com pavimento 
asfáltico, poliédrico e cascalho. 

O primeiro traçado realizado para o parcelamento da “cidade nova” apresentava um sistema viário com vias sinuosas 
acompanhando a topografia evitando vias com altas declividades. 
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Através da análise do Mapa Temático de Hierarquização de Vias, percebe-se que a forma estabelecida neste primeiro 
traçado do município previa uma hierarquização básica do sistema viário, onde destinou-se vias de maior fluxo ao longo 
dos pontos de divisão de águas e vias de fluxo mais rápido margeando as áreas de preservação ao longo dos córregos.    

Porém devido à inexistência de uma Lei do Sistema Viário até a atualidade, e um acompanhamento do sistema 
existente por parte dos novos loteamentos, percebe-se que esta expansão não seguiu a hierarquia básica existente no 
plano original e não possuia uma hierarquia pré-definida em lei,  o que causou em vários pontos do sistema viário 
urbano descontinuidade no sistema viário gerando pontos de conflito.     

De acordo com a Lei de Parcelamento do Solo vigente, a largura mínima de vias para a área urbana é de 12,00 m 
(Doze metros), e não prevê uma hierarquização mínima de uso.  

Outro fator constatado é relativo a inexistência de um Plano Viário pré-determinado para áreas de expansão urbana ou 
áreas a serem loteadas, onde a falta deste permite o crescimento orgânico da cidade de forma não planejada o que é 
um risco para o desenvolvimento da cidade.  

A inexistência de um plano viário e de leis específicas para o mesmo, tem como conseqüência a geração de pontos de 
conflitos, onde ocorrem conflitos entre veículos e pedestres, lentidão no fluxo viário, áreas com risco de acidentes por 
velocidades incompatíveis de vias, etc., e ainda deficiências na legibilidade urbana e falta de qualidade na mobilidade.  

Através do mapa temático que ilustra a função e utilização das vias urbanas, percebe-se que o principal problema 
existente na configuração atual das vias de Telêmaco Borba é em relação a incompatibilidade entre seu uso e sua 
capacidade de fluxo viário, principalmente com relação as vias existentes nos bairros gerando conflitos de mobilidade no 
trânsito.  

Outro fator bem perceptível é com relação à descontinuidade das vias, pois em vários setores da cidade vias estruturais 
se ligam a vias com dimensões e características de vias locais. Este problema é encontrado com muita freqüência no 
setor ao norte da Rodovia do Papel, área que compreende os bairros Pq. Limeira Área I, II e Jardim Alegre.  

Estas áreas citadas apresentam sérios problemas quanto ao sistema viário, pois as vias de acesso aos bairros que 
deveriam ter dimensões de vias estruturais não possuem capacidade de distribuição do trânsito.  

Alguns bairros da cidade apresentam um processo de consolidação abaixo do normal e um dos fatores contribuintes 
para isso pode-se atribuir a deficiências no sistema viário como dificuldade de acessos, Ex.: Pq. Limeira Área VI e III, 
região remanescente da Fazenda Limeira e ao sul do município, bairros como Jd. San Rafael, Jd. Europa e Jd. Kroll.  

O sistema viário urbano compreende também a circulação de pedestres, pois o mesmo deveria ser um dos fatores 
prioritários nas dimensões de uma via, porém este quesito também se apresenta com várias deficiências na área urbana 
de Telêmaco Borba, onde a qualidade das calçadas bem como as suas dimensões não apresentam padronização. 

Como não há parâmetros de hierarquização viária, as dimensões de calçadas se apresentam em vários locais da cidade 
com dimensões insuficientes para a circulação de pedestres e implantação da infra-estrutura urbana, onde em alguns 
locais, postes, hidrantes e árvores tomam todo o pequeno espaço que deveria ser destinado à circulação de pedestres.  

Problemas como nivelamento de terrenos a partir da calçada são freqüentes e encontrados em toda a área urbana, bem 
como a inexistência de um padrões pré-estabelecidos, tornam estes locais muitas vezes perigosos, devido ao material 
que utiliza-se . Ex: Piso Cerâmico.  

Telêmaco Borba continua em processo de expansão e para isso propõem-se a elaboração de uma Lei do Sistema 
Viário Municipal que estipule medidas mínimas e desejáveis das vias de circulação de automóveis e pedestres de forma 
hierarquizada, levando-se em conta a mobilidade de portadores de necessidades especiais.  

A elaboração de um Plano Viário básico também poderá orientar a expansão de forma ordenada da cidade, sendo uma 
diretriz para o surgimento de novos loteamentos e novos setores. 

Com relação ao sistema viário já consolidado, faz-se necessário estudos para re-adequação de vias que principalmente 
cumprem a função de coletoras e estruturais, como, alargamento de vias, mudanças de sentido de tráfego e re-
adequação de áreas de estacionamento de forma a facilitar o escoamento do tráfego urbano.  

Propõe-se que as vias com dimensões para circulação de veículos (faixa de rolamento) menores que 8,00m (metros), 
caracterizadas como vias locais alterem seu uso para faixa de rolamento de duplo sentido com estacionamento em 
apenas um das laterais, ou faixa de rolamento com único sentido em duas pistas e estacionamento apenas em uma das 
laterais.  
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Esta medida sugerida refere-se aos setores urbanos já consolidados onde intervenções devem ser realizadas 
envolvendo medidas de baixo impacto econômico.  

Contexto municipal : 

No contexto municipal, Telêmaco Borba é cortado pela Rodovia PR 160, também conhecida como Rodovia do Papel a 
qual tem a função de ligação entre as rodovias BR 376 e PR 090.  

A PR 160 recebe um fluxo constante de veículos principalmente de carga tanto em direção à BR 376 quanto em direção 
a PR 090 devido ao escoamento da produção da indústria Klabin e das demais empresas do Distrito Industrial.  

A área de maior intensidade de tráfego de veículos automotores tem início no Distrito de Triângulo o qual está junto ao 
Distrito Industrial de Telêmaco Borba ao Trevo do Distrito de Harmonia. São aproximadamente 15 KM onde há uma 
intensificação no uso da rodovia, pois nesta faixa a mesma corta a área urbana, recebendo assim um volume elevado 
de veículos utilizando-a como via de acesso a bairros da porção norte da área urbana, bem como acesso ao Distrito 
Industrial e a Indústria Klabín.  

Visando absorver parte deste volume de veículos   

Estaduais e federais feitos pela PR 160, também conhecida como Rodovia do Papel, bem como acesso às propriedades 
rurais e áreas de plantio e corte de madeira da Indústria Klabín S/A.  

Com relação à Rodovia do Papel a mesma corresponde a uma m 

 

6.2.2 – Tipos de Pavimentação  

São três os tipos de revestimento de vias encontrados no município de Telêmaco Borba,  revestimento asfáltico, 
revestimento poliédrico e revestimento em cascalho ou anti-pó.  

Contexto urbano :  

No contexto urbano encontram-se os três tipos já citados de pavimentação com predominância do revestimento 
asfáltico, encontrado principalmente nas vias centrais da área urbana. O sistema de calçamento poliédrico geralmente é 
utilizado em vias secundárias de menor tráfego ou em vias locais de bairro.  

Com relação à cobertura de cascalho percebe-se sua utilização em vias que possuem leito natural, pois o uso do 
cascalho auxilia na drenagem e trafegabilidade de veículos em dias chuvosos, permitindo uma melhor tração nos 
veículos.  

Porém a preferência da população principalmente da área urbana é pelo revestimento asfáltico, tanto pela sua 
aparência, resistência e pela trafegabilidade proporcionada pelo seu acabamento liso, sendo está a principal vantagem 
sobre o revestimento poliédrico.  

No entanto, as vias asfaltadas possuem alguns aspectos negativos em relação ao revestimento poliédrico como, o seu 
custo maior de manutenção, e por apresentar um coeficiente de permeabilidade bem maior em relação ao poliédrico, 
sendo necessário um maior dimensionamento da rede de drenagem urbana.  

Através do Mapa Temático de Pavimentação de Vias, é possível visualizar que poucas são as áreas urbanas que não 
possuem revestimento asfáltico ou poliédrico, onde como forma de facilitar a trafegabilidade é utilizado o cascalhamento 
como alternativa.  

Percebe-se que os locais sem calçamento encontram-se principalmente nas áreas mais periféricas da área urbana do 
município, em setores que se encontram em consolidação, tendo como um dos motivos a precariedade de infra-
estrutura urbana.  

 

Contexto municipal :  

Com relação ao contexto municipal predomina-se a utilização de cascalhamento devido ao grande número de vias 
secundárias utilizadas para ligações às áreas de reflorestamento e propriedades rurais. 
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Dos quatro distritos constantes da área municipal, o Distrito de Lagoa e Harmonia apresentam suas vias de circulação 
internas com cobertura asfáltica e sua manutenção é de responsabilidade das Indústrias Klabín.  

Com relação aos Distritos de Triângulo e Vila Rural, o acesso é feito por estradas asfaltadas, onde para o Distrito de 
Triângulo utiliza-se a Rodovia do Papel e para a Vila Rural utiliza-se a Rodovia Sadí Osires de Brito que liga Telêmaco 
Borba ao município de Tibagí – PR, porém as vias internas destes distritos (Triângulo e Vila Rural) em sua maioria são 
cobertas por cascalho. 

Percebe-se com freqüência a formação de erosões nestas vias, ocasionadas principalmente pela obstrução do sistema 
de drenagem pluvial, sendo recomendável a conscientização da população quanto a manutenção periódica destes 
locais, como limpeza de vegetação que cresce nestas nestes locais e impedem a passagem da água da chuva, também 
relativo a não depositar lixo e entulhos nestes locais.  

Ainda com relação à área municipal consta o Distrito Industrial de Telêmaco Borba que possui vias de circulação interna 
sem revestimento. 

Percebe-se que há um tráfego intenso de veículo de transporte de cargas nas vias do Distrito Industrial gerando 
grandes volumes de poeira, sendo recomendável para estas vias o uso de revestimento asfáltico a fim de proporcionar 
maior segurança na trafegabilidade nas áreas do Distrito Industrial.   

  

6.2.3 – Trânsito :  

Segundo dados do Ipardes o município de Telêmaco Borba possuía (ano 2005) um total de 11.604 veículos registrados 
(foram contabilizados apenas veículos caracterizados como automóveis de passeio) tendo assim uma média de um 
automóvel para cada cinco habitantes conforme tabela abaixo.  

Tipo de Veículo Nº ano 2005 

Automóvel  19.272 

Caminhão  942 

Caminhão Trator 306 

Caminhonete 517 

Camioneta 1.070 

Ciclomotor 06 

Micro-Ônibus 133 

Motocicleta 2.992 

Motoneta 730 

Ônibus 181 

Reboque 243 

Semi-Reboque 410 

Trator de Rodas 110 

Utilitário 26 

  

Para se obter uma média mais precisa, estima-se que o município de Telêmaco Borba possui 38.218 habitantes na faixa 
etária de 20 a 79 anos (fonte MS/SE/Datasus – 2006) o que podemos contabilizar um total de um veículo para cada três 
habitantes.  
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O número de motocicletas e motonetas se apresenta bastante elevado, sendo um total de 2.992 motocicletas e 730 
motonetas, podendo assim ser contabilizados um total de uma motocicleta para cada dez habitantes. 

Para que o trânsito destes veículos registrados seja de maneira eficiente e segura, faz-se necessário uma sinalização 
de trânsito eficiente. 

Telêmaco Borba possui uma Comissão de Trânsito instalada pelo Decreto Municipal de nº 12236 de 14/09/2005 
composta por 14 membros, representantes do poder público municipal e comunidade e tem como função a avaliação e 
aprovação das solicitações da comunidade relativas ao sistema viário municipal elaborando estudos de implantação de 
redutores de velocidade, rotatórias e sinalização orientativa do trânsito.  

Porém devido ao porte do município, faz-se necessário que as questões relativas ao sistema viário e trânsito urbano 
sejam tratadas de forma integrada com as questões de uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, transporte coletivo 
urbano, sendo aconselhável que o mesmo se faça através de um setor técnico que possua atribuições claras de 
estudos e intervenção, a fim de gerenciar as questões do trânsito e sistema viário urbano de Telêmaco Borba . 

Devido às características de uso e ocupação do solo urbano do município e ao sistema viário existentes, os utilizadores 
deste sistema em alguns locais se conflitam, gerando no trânsito de Telêmaco Borba vários pontos de conflito entre os 
usuários, sendo eles causadores de risco de acidentes entre pedestres e veículos, entre veículos e veículos e 
motocicletas.  

Através do Mapa temático de nº 18, são identificados os principais pontos de conflito no sistema viário urbano, de forma 
que municie estudos para intervenções que minimizem os riscos de acidentes bem como propicie uma melhor qualidade 
de mobilidade urbana. 

 

6.2.4 – Pontos de Conflito :  

Entende-se por pontos de conflito situações que ocorrem no sistema viário urbano e/ou municipal que afetam o fluxo 
normal do tráfego, causando congestionamentos e velocidades incompatíveis com as características de uso da via, 
cruzamento onde devido ao grande fluxo de veículos proporciona risco, etc. 

Através do Mapa Temático de Pólos Geradores de Tráfego e Pontos de Conflito (ver mapa de nº 18), foram destacados 
os principais pontos de conflito no trânsito sendo apenas um indicativo para análise de cada situação e elaboração de 
estudos para minimização do risco gerado por estes pontos.  

Contexto urbano :  

No contexto urbano de Telêmaco Borba, foram indicados no Mapa Temático de Pólos Geradores de Tráfego e Pontos 
de Conflito, locais de dificuldades e/ou alterações no fluxo normal de tráfego, onde foram pontuados 58 pontos de 
conflitos, e vários trechos viários onde há incompatibilidade entre as características da via e a sua demanda de tráfego.  

Estes pontos de conflito geralmente são gerados devido à falta de uma hierarquização das vias através de uma Lei de 
Sistema Viário, inexistências de compatibilidade de uso do solo com o sistema viário atual, ocasionando áreas de 
interrupções do fluxo normal do tráfego.  

Também relaciona-se a instalação de Pólos Geradores de Tráfego que são caracterizados por estabelecimentos que 
em seu funcionamento atraem um grande número de pessoas, consequentemente aumentando o fluxo de veículos 
ocasionando uma saturação nas vias do entorno. 

A identificação deste pontos é a base para estudos mais aprofundados na busca de medidas que venham minimizar os 
riscos gerados pelos pontos de conflito bem como propiciar um fluxo normal das vias.  

Propõe-se para re-adequação de vias com tráfego de veículos acima de sua demanda, o alargamento das vias, re-
adequação de áreas de estacionamento e/ ou alteração do sentido de vias.  

Para os pontos de conflito sinalizados, medidas como implantação de sinalização adequada de orientação, implantação 
de semáforos e/ou rotatórias, redutores de velocidade, alteração de sentido das vias, etc. 

Com relação aos Pólos Geradores de Tráfego – PGTs, medidas no tráfego do entorno com a destinação de áreas 
específicas de estacionamento, alteração no sentido das vias e sinalização adequada podem minimizar os conflitos, 
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porém o ideal é que as atividades geradoras de tráfego e suas sub-categorias tenham sua implantação reguladas pelo 
Código de Obras e Lei de Zoneamento Urbano, a fim de determinar parâmetros mínimos que permitam a implantação 
destas atividades sem gerar problemas ao sistema viário urbano.  

Contexto municipal : 

No contexto municipal, Telêmaco Borba foram identificados alguns pontos de conflito em áreas específicas 
principalmente próximos ao Distrito Industrial e Triângulo.  

Ao longo do Distrito Industrial municipal, os principais pontos de conflito são relacionados às interseções entre vias de 
acesso ao Distrito e a Rodovia do Papel, onde a incompatibilidade de velocidades entre as vias geram um alto risco de 
acidentes, principalmente levando-se em conta o tráfego intenso de veículos pesados. 

Foram identificados os principais pontos de conflito localizados ao longo da faixa de rodovia, os quais apresentam maior 
intensidade de conflitos localizados entre a rodovia e o principal acesso ao distrito industrial.  

Atualmente os acesso as áreas industrias são três, sendo um próximo do acesso ao Distrito de Mandaçaia, acesso ao 
viveiro industrial e o principal próximo ao Distrito de Triângulo.  

Os principais pontos de conflitos se apresentam nos acessos da rodovia para o Distrito Industrial, devido à 
incompatibilidade de velocidades entre os veículos que acessam o distrito ou que entram na rodovia, principalmente 
pelo fato da grande movimentação de veículos pesados.  

Com relação ao Distrito de Triângulo, as características de expansão do mesmo, situado entre as duas margens da 
rodovia acarretam em um constante tráfego de pedestres e veículos entre os dois setores do Triângulo, os quais 
utilizam a rodovia para esse translado o que torna o trecho da rodovia que corta o distrito um dos locais que mais 
tiveram diversas ocorrências de acidentes por atropelamento e colisão entre veículos.  

Propõe-se a elaboração de um plano viário também para o Distrito Industrial, prevendo a hierarquização das vias, como 
forma de garantir o acesso seguro rodovia-distrito, distrito/rodovia, o que pode ser solucionado com a construção de 
rotatórias, vias marginais, etc.  

 

6.3 – Transporte Municipal :  

6.3.1 – Infra-estrutura de Transporte Municipal :  

 
- Terminal Rodoviário :  

O Terminal Rodoviário de Telêmaco Borba é o responsável pelo embarque e desembarque de passageiros do 
transporte intermunicipal de passageiros. Está localizado no eixo central entre as Av. Cacildo Baptista Arpelau e a Rua 
15 de Novembro, sendo estas avenidas as principais vias de acesso à porção sul da área urbana.  

O terminal rodoviário apresenta dois níveis, onde no setor térreo estão localizados os setores comerciais, de serviço e 
de apoio e o subsolo, onde se localizam as plataformas de embarque, setores administrativos, estacionamento e pontos 
de táxi. 

Possui um tráfego mensal de aproximadamente 8.000 (oito mil) pessoas/ mês, segundo dados da administração do 
estabelecimento.  

A edificação apresenta necessidade de adaptações para receber ônibus de maiores tamanhos, visto que o pé direito no 
pavimento térreo se apresenta insuficiente para abrigar ônibus modernos, apresentando a necessidade de manutenção, 
pois é possível verificar trincas em vários locais do edifício. 

Cabe ainda salientar que o terminal rodoviário não possui serviço de orientação e informações aos usuários, bem como 
conta com duas áreas localizadas no pavimento térreo, externas ao saguão principal subutilizadas, onde poderia abrigar 
novos equipamentos de serviços, de apoio, etc. 
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O terminal rodoviário apresenta um grande potencial comercial devido a sua localização, inclusive ainda se restaurado e 
adaptado poderia vir a receber funções de Terminal de Transporte Coletivo Urbano, suprindo uma necessidade do 
município.  

Ainda apresenta duas áreas de manobra e estacionamento com dimensões consideráveis o que possibilita uma futura 
expansão do terminal atual.  

Abaixo dados da infra-estrutura constante do Terminal Rodoviário Municipal:  

 

Estabelecimentos Comerciais  13 

Guarda-volumes  01 

Sanitários Público  01 masc. / 01 fem. 

Número de Plataformas  09  

Ponto de Táxi  01 

 

- Aeroporto Municipal :  

O município de Telêmaco Borba conta com um aeroporto de propriedade da Prefeitura Municipal, porém administrado 
pela Indústria Klabin.  Possui um tráfego com maior freqüência de aeronaves leves de aviação geral a serviço da 
Indústria Klabin de Papel e Celulose e de particulares.  

As ligações efetuadas geralmente são feitas com os municípios de Curitiba, São Paulo, Ponta Grossa e Londrina.  

Está implantado à aproximadamente 6 km do centro da área urbana, possuindo uma pista com comprimento total de 
1870 metros com largura de 30 metros, apresentando também uma área para estacionamento, terminal administrativo e 
de apoio. Caracterizado como sub-regional e está implantado a uma altitude de 813 metros numa área de 49,7 há. 

Cabe salientar que segundo documentos expedidos no ano de 1989, já alertava o município em relação ao uso do solo 
no entorno do aeroporto, sendo esta ainda um dos fatores críticos para a manutenção da licença de operação do 
aeroporto municipal, pois é possível verificar a ocupação das faixas de segurança do aeroporto, impossibilitando assim 
a utilização segura do mesmo por parte de aeronaves de maior porte, bem como a possível expansão.  

 
6.3.1 – Transporte de Passageiros : 

6.3.1.1 – Transporte Coletivo Intermunicipal  

O transporte coletivo intermunicipal conta com cinco empresas que possuem a concessão de linhas regulares para 
diversas cidades do estado e do país.  

Estas cinco empresas possuem escritórios e guichês no Terminal Rodoviário Municipal e prestam serviços de transporte 
intermunicipal bem como de encomendas.  

Todas as linhas apresentam baldeação em cidades ao longo do trecho a ser percorrido, portanto as linhas possuem 
entre sua origem e destino parada nas cidades constantes do Trecho. 

Fica a cargo da Viação Nossa Senhora Aparecida – VINSA a ligação entre a micro-região de Telêmaco Borba, a viação 
Ouro Branco e Princesa dos Campos ligações estaduais e Interestaduais as Viações Jóia e Princesa do Norte.  

Abaixo estão relacionadas as empresas que operam no município :  
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Empresa  Origem Destino 
Horário 

partida 

Horário de 

Chegada 

Telêmaco Borba Londrina 
07:00 
12:30 
17:00 

 

Viação Ouro Branco 

Londrina Telêmaco Borba  
09:35 
11:35 
19:30 

Telêmaco Borba Ponta Grossa/ Curitiba 

07:00 
09:50 
12:45 
15:00 
17:00 
19:00 

 

Curitiba/Ponta Grossa Telêmaco Borba  

11:00 
14:45 
17:00 
19:45 
21:30 
01:00 

Viação Princesa dos Campos 

Telêmaco Borba Tibagí 06:45 
14:30  

Telêmaco Borba Curiúva/Figueira/Ibaití 

06:30 
10:00 
14:00 
17:30 

 

Viação Jóia 

Curiúva/Figueira/Ibaití Telêmaco Borba  

09:10 
12:40 
16:40 
20:10 

Telêmaco Borba Sto Ant. da Platina 07:10 
  

Telêmaco Borba Arapotí 13:30 
20:30  

Telêmaco Borba São Paulo 21:00  
São Paulo Telêmaco Borba  06:00 

Arapotí Telêmaco Borba  11:00 
20:50 

Viação Princesa do Norte 

Sto Ant. da Platina Telêmaco Borba  18:30 
Telêmaco Borba Reserva  06:55  
Telêmaco Borba Charqueada 07:30  
Telêmaco Borba Reserva 09:15  
Telêmaco Borba Imbaú 10:20  
Telêmaco Borba Charqueada 11:20  
Telêmaco Borba Imbaú 13:50  
Telêmaco Borba Reserva 14:15  
Telêmaco Borba Charqueada 14:40  
Telêmaco Borba Natinguí 15:15  
Telêmaco Borba Reserva 16:30  
Telêmaco Borba Imbaú 18:00  
Imbaú Telêmaco Borba  06:50 
Reserva Telêmaco Borba  09:00 
Charqueada Telêmaco Borba  09:00 
Reserva Telêmaco Borba  11:00 
Charqueada Telêmaco Borba  13:00 
Reserva Telêmaco Borba  16:00 

Viação Vinsa  

Charqueada Telêmaco Borba  16:30 
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6.3.4 -  Transporte Coletivo Urbano  

O transporte coletivo urbano municipal é de concessão da Viação Nossa Senhora Aparecida – Vinsa desde a década de 
70. 

 A Vinsa iniciou suas atividades em julho de 1960 quando adquiriu o direito de concessão da linha de Ribeirão Claro a 
Joaquim Távora, criando assim a empresa Queiroz & Cia. Ltda. Em 1963 comprou os direitos de concessão da empresa 
Viação Santa Rita, de Wenceslau Brás, ampliando assim, suas atividades no meio do transporte coletivo, quando veio 
fundar a empresa Benedito Aleixo de Queiroz & Cia. Ltda, em 20 de abril de 1965, dando origem à Vinsa e transferindo 
a sede da empresa para o município de Telêmaco Borba.  

O transporte coletivo urbano no município não é fiscalizado pelos órgãos públicos e também possui seus itinerários 
definidos pela empresa de acordo com a solicitação da população.  

A área urbana municipal é atendida parcialmente pelo sistema de transporte coletivo onde as linhas regulares abrangem 
os Bairros Jardim Bandeirantes, Jd. Alegre, Vila Esperança, Parque Limeira, Santa Rita, São Francisco, São Silvestre, 
Jd. Europa, Recanto Feliz e Rio Alegre.  

Porém vários setores da cidade que devido às características sociais apresentam a necessidade de transporte coletivo 
e não são abrangidas, como:  

- Marinha;  

- São Luiz; 

- São Silvestre;  

- Alto das Oliveiras e proximidades do Jardim União; 

- Parque Limeira Área II; 

- Distrito Industrial; 

- Jardim Kroll; 

Um fator que deve ser levado em conta na falta de cobertura de alguns bairros pelo transporte coletivo se deve a 
deficiência do sistema viário de acesso a alguns bairros, pois apresentam vias que dificultam a trafegabilidade dos 
veículos de transporte. Também se deve às condições das vias de acesso que muitas vezes apresentam dificuldades 
devido à falta de pavimentação. 

Porém necessita-se de estudos mais aprofundados para a cobertura de todos e propõe-se que bairros onde haja 
dificuldade de acesso por parte de ônibus de grande porte sejam estudadas medidas paliativas como o transporte por 
micro-ônibus, sendo válido este também para bairros com baixo fluxo de usuários.  

Também se relacionam como deficiência no transporte coletivo urbano de Telêmaco Borba os itinerários nos quesitos 
de distâncias percorridas, o que acarreta em um tempo maior de espera por parte dos usuários nos pontos de ônibus 
bem como maior tempo de percurso para se chegar ao destino que se deseja. Isto se deve também pelo fato de alguns 
trechos do percurso ser coincidentes as linhas o que poderia ser resolvido com a implantação de um sistema integrado 
de transporte coletivo através de terminais integrados.  

A lei orgânica do município apresenta considerações sobre as atribuições do poder público municipal em relação ao 
Transporte coletivo urbano, no entanto a atribuição de gerenciamento do transporte municipal não é dirigida a nenhum 
setor da administração municipal, sendo esta outra deficiência com relação ao transporte coletivo urbano no município. 

 

6.4 - Energia Elétrica :  
A concessionária responsável pela distribuição e manutenção da energia elétrica no município de Telêmaco Borba é a 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL e segundo dados fornecidos por esta empresa toda a área urbana e 
municipal é abastecida por energia elétrica.  
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A energia consumida na área municipal de Telêmaco Borba é gerada na usina Temerlétrica através da subestação 
230/138/34, 5/ 13,8 kV localizada em Figueira – PR (319,5 MVA), situada a 69 km de Telêmaco Borba.   

A demanda máxima estimada para o município em 2005 pela Copel foi de 39,5 MV.  

Dos estudos elétricos elaborados pela mesma empresa, foi informado que não estão caracterizadas obras de aumento 
de potência de transformação, para um horizonte próximo de planejamento.  

Segundo dados levantados pela Copel referentes ao ano de 2004, o consumo e número de consumidores do município 
estão classificados da seguinte forma: 

 

Ano Residencial Industrial Comercial Rural PoderPúblico 
Iluminação 

Pública 

Serviços 

Públicos 
Próprio Total 

2004 24.663 301.067 9.974 706 2.091 4.200 3.970 117 346.788 

 

2004 17.771* 267 1.381 203 176 37 15 2 19.852 

*Já estão contabilizados os consumidores Baixa Renda (Ref. Dez/2004) 

 
Número 

de consumidores 

Consumo faturado 

(Kwh) 

Dezembro 
2004 

Baixa Renda 8.051 610.756 

 

Através do gráfico abaixo é possível concluir que o setor industrial é o maior responsável pelo consumo energético no 
município correspondendo a 87 % da energia consumida, tendo como segundo maior consumidor o sistema residencial 
correspondendo a 7 %, seguidos dos consumidores comerciais e outras classes de consumo com 3% e consumidores 
rurais representando uma parcela muito pequena em relação aos demais consumidores.   

Classifica-se o consumo de outras classes, a energia utilizada para iluminação pública de ruas, praças, avenidas, 
jardins, vias, estradas e outros logradouros de domínio público de uso comum e livre acesso, bem como equipamentos 
de serviço público, sendo: máquinas e equipamentos para prestação de serviços públicos de água, esgoto, saneamento 
e tração urbana.  

Comparativo de Consumo de Energia Elétrica Municipal

7%

87%

3% 3%0%

Cons.Residencial Cons.Industrial Cons.Comercial Cons.Rural Outras Classes de consumo
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Gráfico de Evolução do Consumo de Energia no Município de Telêmaco Borba
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Os principais consumidores de energia elétrica no município são as empresas do Distrito Industrial devido à utilização 
de maquinário industriais, porém a Indústria Klabín que se caracteriza como sendo a maior unidade industrial instalada 
no município, possui uma utilização energética diferenciada onde parte da energia consumida provém de geração 
própria e parte comprada da empresa Copel, abastecendo também os Distritos de Lagoa e Harmonia.  

A demanda de energia tende a crescer com o desenvolvimento do Distrito Industrial de Telêmaco Borba através da 
instalação de novas empresas.  

 

6.4.1 - Geração de Energia : 

Nos limites do município de Telêmaco Borba, a Indústria Klabin é proprietária da Usina Presidente Vargas, implantada 
no Rio Tibagí, com potência instalada de 22,5 MW.  

A Usina Presidente Vargas foi construída na década de 40 visando à geração de energia necessária para a produção de 
papel das Indústrias Klabin.  

Parte do potencial energético da atual usina pode ser diminuída devido ao projeto de construção da UHE Mauá que esta 
em fase de aprovação de implantação, porém há um acordo de compensação de fornecimento energético à empresa 
devido a este fato.  

 
6.4.2 – Iluminação Pública :  

Contexto urbano :  

A iluminação pública acompanha a rede de fornecimento de energia elétrica, que tem como responsabilidade de 
instalação por parte da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – Copel. Porém a instalação e manutenção dos 
equipamentos de iluminação pública, como luminárias e troca de lâmpadas é de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal, tanto ao longo das vias públicas, como em praças, parques, canteiros, etc. 

A área urbana do município de Telêmaco Borba apresenta 85% do seu território coberto por iluminação pública, 
podendo ser visualizado no Mapa Temático de Iluminação Pública. 

Através da análise do mapa, percebe-se que os locais que não contam com iluminação pública são caracterizados por 
trechos de ligações entre bairros, principalmente nos bairros mais periféricos da área urbana. Locais caracterizados 
como sendo área de chácaras, também geralmente não contam com iluminação pública podendo concluir-se que, a não 
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instalação de equipamentos de iluminação pública leva-se em conta o fato da baixa densidade de ocupação e ao pouco 
fluxo de veículos automotores.  

Atualmente as lâmpadas de mercúrio que até o ano de 2003 eram utilizadas em toda a área urbana vem sendo 
substituídas por lâmpadas de vapor de sódio, devido ao seu maior índice de luminosidade, menor consumo energético e 
maior tempo de vida útil.  

Esta substituição prioriza as ruas e avenidas principais e área central da cidade, onde as potências das lâmpadas são 
instaladas conforme o fluxo e largura das vias. 

Os locais que já se encontram instaladas as lâmpadas de vapor de sódio atualmente corresponde a 30% da área 
urbana, sendo o restante ainda provido por lâmpadas de mercúrio.  

Contexto municipal :  

Com relação aos Distritos do Triângulo e Vila Rural, também são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, 
utilizando-se de lâmpadas de mercúrio.  

Nos Distritos de Harmonia e Lagoa, por se tratarem de distritos particulares, a manutenção e instalação é realizada 
pelas Indústrias Klabín, empresa proprietária destes loteamentos.  

 

6.5 - TELECOMUNICAÇÕES  : 

6.5.1 - Correios :  

Telêmaco Borba é sede de uma central de distribuição dos Correios que está situada à Av. Desembargador Edmundo 
Mercer Jr., estando em funcionamento de segundas a sextas-feiras das 9:00 às 17:00hrs. Esta central de distribuição 
direciona e distribui encomendas para 09 municípios da região, sendo o município de Figueira, Curiúva, Ibaití, Pinhalão, 
Japira, Imbaú, Sapopema, Jaboti e Tomazina. 

O município também é servido por uma agência própria situada à Av. Desembargador Edmundo Mercer Jr., número 465 
e uma agência franqueada à Av. Paraná, número741.  

O sistema de coleta de correspondências possui um total de 11 caixas de correio distribuídos na área urbana de 
Telêmaco Borba, sendo relacionadas a seguir e mapeadas em mapa temático anexo. (ver Mapa Temático de 
Telecomunicações).  

 
Nº de 
Contr. Endereço Referência 

18145 Av. Dês.Edmundo Mercer Jr., 465 – Centro Agência dos Correios 

20552 Av. Horácio Klabín, 306 – Centro Em fronte a livraria São Bento 

20764 Av. Paraná, 234 – Centro Agência dos Correios Franqueada – 
Modelar 

20765 Av. Paraná, 128 - Centro Em fronte a Livraria Evangélica 
Jerusalém (loja Betim ) 

20771 R. Cacildo Batista Arpelau – Centro Em fronte ao Terminal Rodoviário 

25703 R. Guataçara Borba Carneiro - BNH Em fronte a Livraria BNH 

25736 Fazenda Monte Alegre – Harmonia Em fronte a Portaria principal da IKPC 

25737 Av. Horácio Klabín -1180 – Centro Em fronte ao Açougue Oliveira 

25762 Av. Ozório de Almeida Taques, 517 Em fronte ao Cond. Residencial Tibagí 

29503 Av. Presidente Kennedy, 700E-Centro Em fronte a Grafia Papelaria 
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Com relação a estas caixas coleta de correios, o número total não atende a demanda, sendo instaladas em pontos 
muitos distantes entre si, dificultando o uso pela população.  

O Distrito de Triângulo e Vila Rural não possuem sistema de entrega ou de coleta de correspondências, sendo o 
atendimento dado à população destas localidades apenas nas agências situadas na área urbana.  

Quanto ao atendimento ao Distrito de Harmonia, o recebimento e distribuição é feito pela própria empresa.  

A seguir são relacionados o volume movimentado em serviços nas Agências de Telêmaco Borba: 

Produtos Comercializados:  
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Fonte : Agência de Correios – Telêmaco Borba - 2005 
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Fonte : Agência de Correios – Telêmaco Borba - 2005 
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6.5.2 - Imprensa escrita :  
A imprensa escrita em Telêmaco Borba é composta por três jornais, sendo o Jornal Correio do Vale com tiragem de 
3.000 exemplares (fonte: Jornal Correio do Vale), sendo comercializados terças e quintas-feiras e uma tiragem especial 
de 5.400 exemplares na edição de domingo. Possui distribuição em toda a microrregião telemacoborbense, divulgando 
editais oficiais das prefeituras municipais de Imbaú, Curiúva, Sapopema, Ventania e Ortigueira.  

O jornal Folha da Cidade publica duas edições semanais, sendo uma as quartas-feiras e outra aos domingos com 
tiragem de 2.000 exemplares por edição e tem circulação em toda a região, cobrindo os seguintes municípios: Imbaú, 
Reserva, Ortigueira, Curiúva, Ventania, Tibagí, Sapopema e Figueira.  

Ainda compondo a imprensa escrita telemacoborbense, estão o Jornal JCM, com tiragem de 1000 exemplares em folha 
única sendo de distribuição gratuita e a Revista Mensal Impacto, que possui publicação mensal de 2000 exemplares e 
tem distribuição nos municípios de Ortigueira, Curiúva, Imbaú e Tibagí.   

 

6.5.3 - Imprensa via internet :  

Ainda se tratando da imprensa municipal, Telêmaco Borba conta com dois principais meios de comunicação via internet, 
através dos sites Tebol (www.tebol.com.br) e Webtb (www.webtb.com.br), que possuem uma diversificada cobertura 
jornalística.  

 

6.5.4 - Radiodifusão : 

Telêmaco Borba possui quatro estações de rádio locais em operação, sendo elas na categoria FM, a Rádio Tropical na 
freqüência 92,9 MHz operando com capacidade de 2.000 Kwts, tendo uma programação retransmitida da sua sede em 
Ponta Grossa 24 horas por dia, havendo programação local apenas aos sábados das 08:00 hrs às 13:00hrs. 

A área de abrangência do re-transmissor de Telêmaco Borba abrange os seguintes municípios:  

TELÊMACO BORBA JAPIRA FAXINAL  NOVA FÁTIMA 
TIBAGI IBAITI MARILÂNDIA DO SUL RIBEIRÃO DO PINHAL  
RESERVA PIRAÍ DO SUL TAMARANA JUNDIAÍ DO SUL  
VENTANIA CASTRO S. JERÔNIMO DA SERRA NOVA AMÉRICA DA COLINA 
CÂNDIDO DE ABREU ARAPOTI SAPOPEMA CONSELHEIRO MAIRINK 
RIO BRANCO DE IVAÍ CONGOINHAS FIGUEIRA IMBAÚ  
ROSÁRIO DO IVAÍ STO ANTÔNIO DO PARAÍSO CURIÚVA  
ORTIGUEIRA SANTA CECÍLIA DO PAVÃO S.SEBASTIÃO DA AMOREIRA  
MAUÁ DA SERRA NOVA SANTA BÁRBARA NOVA FÁTIMA  

 

Ainda na categoria FM, temos a Rádio Comunitária Vale do Tibagí operando na freqüência 87,9 MHz, com 
funcionamento 24 horas, tendo sua grade de programação toda local. A referida emissora tem um alcance limitado 
devido à sua categoria de emissora comunitária, sendo de boa sintonia apenas na área urbana.   

Operando no módulo AM, o município conta com a Rádio Capital do Papel operando na freqüência 700 KHz, e 
possuindo uma potência de 10.000 Kwts, abrangendo os município de toda a região, compreendendo os municípios de 
São Jerônimo da Serra, Sapopema, Ortigueira, Curiúva, Palmeira, Imbaú, Ventania, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, 
Reserva e Arapotí.  

Com relação ainda ao módulo AM, o município sedia a Rádio Nova Mensagem (Gospel) operando na freqüência 1.230 
KHz, com programação contínua e possuindo 1.000 Kwts de potência, abrangendo os municípios de Curiúva, Reserva, 
Imbaú, Ortigueira e Ventania.   

 

http://www.tebol.com.br/
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6.5.5 - Telefonia Fixa :  

A telefonia fixa no município é administrada pela empresa Brasil Telecom e caracteriza-se por código de área pelo 
número 42 seguindo a região de P 

 6.5.6 -  Telefonia Móvel :  

A telefonia móvel no município de Telêmaco Borba é servida pelas empresas Brasil Telecom, Tim, Vivo e Claro que 
iniciou sua operação no ano de 2005. O alcance do das operadoras varia conforme a potência instalada e a tecnologia 
empregada em seus aparelhos.  

Mesmo contando com várias antenas de transmissão o alcance das redes de telefonia móvel não vão muito além da 
área urbana devido as características da área rural telemacoborbense onde predomina-se o reflorestamento, o que não 
permite grande alcance das transmissões .  

Percebe-se uma cobertura um pouco melhor e extensa na área rural, sentido Distrito Industrial devido à instalação 
recente de antenas de transmissão que foram mapeadas no mapa temático de telecomunicação. As operadoras locais 
operam nas tecnologias TDMA, CDMA e GSM.  

 

6.5.7 - Provedor de Internet : 

O fornecedor e administrador da rede de transmissão de internet local é a Empresa Brasil Telecom, que gerencia todo o 
processo de transmissão de dados, porém o acesso ainda é limitado a algumas cotas, obrigando os intencionais 
usuários a se inscrever em lista de espera.  

Com relação aos acessos podem ser realizados por diversos provedores locais ou não e utilizando várias tecnologias 
como internet via rádio, wireless, cabo e também discada.  

 

6.6 -  ESTRUTURA EDUCACIONAL  :  
A estrutura educacional no município de Telêmaco Borba conta atualmente com uma estrutura de 46 escolas que 
abrangem do Ensino Infantil ao Ensino Médio.  

Esta estrutura está dividida em oito Centros de Educação Infantil, vinte duas Escolas de Ensino Fundamental e 
dezesseis escolas no ensino fundamental e médio (5º ao 3º ano).  

Em 2005 o município totalizou 15.279 alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino (segundo dados do 
Censo Escolar do Ministério da Educação) sendo de fundamental importância a análise quanto à localização da 
estrutura educacional no município de forma a otimizar a cobertura escolar, proporcionando um melhor acesso à 
educação.  

Ao planejar a localização de unidades públicas de ensino o fator distância percorrida entre a residência à instituição de 
ensino são de grande importância, pois crianças em idade escolar não devem caminhar mais de 500 m, e os jovens do 
ensino médio não mais do que 800m.  Deve ser evitada também a travessia de rodovias ou outros tipos de barreiras 
urbanas, pois tornam-se fatores de risco no percurso escola – casa.  

A seguir serão analisados com o auxílio de mapas temáticos as área de abrangência de cada instituição de ensino nos 
setores urbanos, a fim de se fundamentar um diagnóstico das áreas cobertas e não cobertas pela rede municipal e 
estadual de ensino.  

 

6.6.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL – Centros de Educação Infantil (0 à 3 anos)  

Os Centros de Educação Infantis antes denominados de Creches, até o ano de 1997 eram de responsabilidade das 
Secretarias de Ação Social do município.  
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A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 artigo 29, onde se definiu que a educação infantil é 
a primeira etapa da educação e que a responsabilidade pelo gerenciamento e administração passaria a ser do estado 
através das Secretarias Municipais de Educação, incorporou-se ao sistema de ensino, tendo sua nomenclatura mudada 
para Centro de Educação Infantil (CMEIs).  

A educação infantil atualmente abrange crianças de zero a seis anos de idade através dos Centros de Educação Infantil, 
sendo no município de Telêmaco Borba ofertado em 08 CMEIs, atendendo um total de 239 crianças de zero a três anos 
e 340 no Ensino Pré-Escolar na faixa etária de três a seis anos (segundo Censo Escolar do Ministério da Educação 
2005). 

O atendimento à faixa etária de três a seis anos é dado em meio período para que as crianças no período da tarde 
tenham a possibilidade de freqüentar o ensino infantil em escolas, proporcionando a essas crianças um período integral 
de ensino.  

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação o principal objetivo será ampliar a rede de CMEIs para 
atendimento da faixa etária de zero a três anos e ofertar o ensino Pré Escolar atendendo crianças de três a seis anos 
em período integral nas escolas municipais. 

A oferta de Educação Infantil também é dada no município por seis instituições de ensino particular atendendo segundo 
dados obtidos através do Censo Escolar -2005 do MEC, 56 crianças de zero a três anos e 197 crianças de três a seis 
anos na modalidade de ensino Pré-Escolar.  

Relação de Centros de Educação Infantil - Municipais: 

 

Nº Escola Bairro 
Alunos 

0 a 3 anos 
Alunos 

3 a 6 anos 
Cód.mapa 
temático 

01 C.E.I. Anjo da Guarda Bom Jesus 27 36 07 

02 C.E.I. São Francisco  S.Francisco 24 50 06 

03 C.E.I. Cantinho do Amor Vila Esperança  28 36 08 

04 C.E.I. Cantinho Feliz Centro 58 56 03 

05 C.E.I. Mamãe Marta Margarida N.Sª de Fátima 27 48 05 

06 C.E.I. São Roque S.Roque 22 25 04 

07 C.E.I. São João  São João  17 26 01 

08 C.E.I. Pq. Limeira II Pq. Limeira Ar.II  36 63 02 

  TOTAL 239 340  

FONTE : Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação  

 

Relação de Centros de Educação Infantil – Particulares :  
 

Nº Escola Bairro 
Alunos 

0 a 3 anos 
Alunos 

3 a 6 anos 

01 Exata Centro 03 37 

02 Ideal Centro 17 113 

03 Crescer e Aprender  03 20 

04 Pequeno Cientista  06 21 

05 Edith Gordan  23 - 

06 Arca de Noé  04 06 

  TOTAL 56 197 

FONTE : Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 
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Analisando o Mapa Temático da estrutura municipal de Educação Infantil, através dos CMEIs foram estipulados raios de 
abrangência de quinhentos metros (500 metros), onde  percebe-se que os Centros de Educação Infantil, ainda 
encontram-se em número bem inferior ao necessário para que se tenha uma cobertura ideal da área urbana. Convém 
salientar que existem setores e bairros onde a necessidade de instalação destas estruturas educacionais sejam de 
maior importância, devido a isso, a necessidade de expansão da oferta da Educação Infantil se mostra muito clara. Mas 
para que isso ocorra de forma planejada e trazendo benefícios aos setores urbanos que tenham uma maior demanda, 
faz-se necessário um levantamento sócio-econômico municipal que poderá ser utilizado para indicar a demanda de 
usuários.  

Outro fator preponderante que deve ser levado em conta é relativo ao horário de atendimento e a localização destes 
equipamentos, os quais devem garantir segurança aos seus usuários, evitando locais de difícil acesso em horários que 
permitam o ingresso e a busca das crianças em horários que não influam no trabalho das mães. 

Propõem-se ainda que estes equipamentos estejam próximos às residências dos usuários evitando longos 
deslocamentos, expondo pais e filhos a riscos e intempéries.    

 

6.6.2 - EDUCAÇÃO INFANTIL (3 à 6 anos) : 

A educação infantil de acordo com as diretrizes educacionais brasileiras é concebida como antecipadora e preparatória 
para o ensino fundamental e compreende a educação de alunos na faixa etária de três a seis anos.  

O sistema de educação infantil no município de Telêmaco Borba é ofertado pelos CMEIs e também nas Escolas 
Municipais, podendo o aluno desta faixa de educação ser atendido no período da manhã no CMEI e freqüentar uma 
escola de ensino infantil a tarde. Porém para fins de controle de matrícula, os números aqui apresentados se dividem 
em alunos matriculados nos CMEIs e alunos matriculados na Rede de Ensino Infantil, pois não é possível a duplicação 
de matrícula, também não sendo possível afirmar que a totalidade dos alunos matriculados no ensino infantil ofertado 
pelos CMEIs, freqüentam uma escola no contra-turno. 

O ensino infantil ofertado pela rede municipal de educação conta com uma estrutura educacional de 22 Escolas 
Municipais, onde deste total, duas escolas se encontram localizadas em distritos rurais tendo um total 1.608 alunos 
matriculados na rede municipal de ensino. 

O município ainda conta com doze escolas particulares que atendem segundo dados do censo escolar do Ministério da 
Educação com 554 alunos matriculados, tendo assim um total de matrículas para esta categoria de ensino no município 
de 2162 crianças entre Escolas Municipais e Particulares. 

 Relação de Escolas de Ensino Infantil Municipais :  

 

Nº Escola Bairro Alunos 
Cód.mapa 
temático 

01 E.M. 31 de Março Vila Esperança 125 17 

02 E.M. Bento Mossurunga Bela Vista 84 15 

03 E.M. Castro Alves Vila S. Francisco 110 10 

04 E.M. Conselheiro Zacarias Cem Casas 85 12 

05 E.M. D. Pedro I Pq. Limeira Ar.I 89 18 

06 E.M. Dom Bosco Jd. Alegre 88 19 

07 E.M. Dr. Euclides Marcola Jd. Bandeirantes 53 04 

08 E.M. Fabiano Braga Cortes N.Sra. de Fátima 35 11 

09 E.M. Gonçalves Ledo Pq. Limeira 57 03 

10 E.M. Leopoldo Mercer Centro 102 13 

11 E.M. Mal. Artur da Costa e Silva Socomim 100 07 

12 E.M. Paulo Freire Área VI 39 01 
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14 E.M. Pres. Castelo Branco Pq. Limeira Ar.III 65 02 

15 E.M. Prof. Etelvina Arzua Costa Pq. Limeira Ar.II 147 05 

16 E.M. Prof. Terezinha de Jesus B. Cunha Bom Jesus 51 16 

17 E.M. Regente Feijó Vila Ana Mary 56 14 

18 E.M. Samuel Klabín Vila Siqueira 130 06 

19 E.M. São Silvestre São Silvestre 87 20 

20 E.M. Dep. Péricles Pacheco da Silva N.Sra.do P.Socorro 61 09 

  TOTAL 1564  

FONTE :  Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 
 
 
Escolas da Rede de Ensino Municipal situadas na área rural do município de Telêmaco 
Borba.  
 
 

Nº Escola Bairro Alunos 

01 E.M. Santos Dumond Dist. Triângulo 24 

02 E.M. Karl Zapper Dist. Lagoa 20 

TOTAL 44 

FONTE :  Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 
 
 
 

Escolas da Rede de Ensino Particular :   

 
Nº Escola Bairro Alunos 

01 Perpétuo Socorro Centro  150 

02 Pingo de Gente   10 

03 Colégio Monte Alegre – Positivo   46 

04 Roda do Tempo   40 

05 Daniel Berg  Centro  22 

06 Exata Centro  37 

07 Ideal   113 

08 Crescer e Aprender  20 

09 Alpha  10 

10 Pequeno Cientista  21 

11 Arca de Noé  06 

12 Escola Adventista  Centro  79 

TOTAL 554 

FONTE : Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 
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Para auxiliar na análise da cobertura espacial das escolas que ofertam o ensino infantil na área urbana, utilizou-se raios 
de abrangência com uma extensão de 500 metros e podem ser visualizados no Mapa Temático de Educação- Centro de 
Educação Infantil, juntamente com a Educação Infantil de primeira a quarta séries, pois a rede municipal utiliza-se da 
mesma estrutura física para estas duas categorias de ensino (Pré-Escolar : 3 a 6 anos e de 1º a 4º séries : 7 a 10 anos). 

 

6.6.3 - Ensino Fundamental  (1º a 4º séries ) :  

O ensino fundamental de 1ª a 4ª séries, segundo definição da Secretaria Municipal de Educação tem a função de 
efetivar e consolidar o domínio da leitura, da escrita, da iniciação às ciências, à conscientização da necessidade da 
vivência ética e da cidadania e pela compreensão da importância da participação social. 

O domínio dos conhecimentos culturais historicamente acumulados deve ser garantido pela escola e tais objetivos 
devem possibilitar às crianças a apropriação das competências necessárias à sua vida, isto é, fazer com que todos os 
alunos aprendam.  

As etapas iniciais do ensino fundamental atende em condições normais as crianças na faixa etária de sete a dez anos 
sendo ofertado no município 22 escolas públicas, onde duas estão situadas na área rural e sete escolas de ensino 
fundamental privadas, totalizando 29 escolas de ensino fundamental.  

Segundo Censo Escolar do Ministério da Educação (2005) o ensino fundamental possui um total de matriculas de 5.545 
alunos do ensino fundamental (1º a 4º séries), sendo, 4.911 alunos da rede de ensino municipal na área urbana e 150 
alunos na área rural. Dos 4.911 alunos matriculados no ensino fundamental da área urbana, 484 alunos freqüentam 
instituições particulares, correspondendo a 9% de alunos matriculados no sistema particular de ensino. 

Através do Mapa Temático de Educação- Ensino Fundamental 1º a 4º séries, é possível verificar que apesar do número 
expressivo de escolas públicas, há deficiências na cobertura espacial de alguns setores da cidade por falta de um 
planejamento espacial adequado o que se deve também às características topográfica da área urbana. 

Analisando o mapa temático de escolas municipais foram determinados raios de 500m de abrangência, levando-se em 
conta a idade dos alunos que se utilizam deste ensino.  

O sítio de topografia acidentada e o sistema viário (através dos acessos e rodovia) acabam setorizando alguns bairros 
urbanos, onde em algumas regiões da cidade pode-se considerar aceitável a sobreposição da área de abrangência de 
escolas de ensino fundamental, como no caso da escola municipal Castro Alves (situada no bairro Jd. San Rafael) e a 
escola municipal Fabiano Braga Cortes (situada na Vila Nossa Senhora de Fátima), que estão separadas entre si por 
uma barreira natural proporcionada pelas condições topográficas locais.  

Outras situações como a acima citada ocorrem entre as Escolas Conselheiro Zacarias (situada no bairro Cem Casas) e 
a escola municipal Leopoldo Mercer (Centro), e entre as escolas municipais Regente Feijó (Vila Ana Mary) e escola 
municipal Profº Bento Mussurunga.  

Outra condicionante que setoriza alguns bairros na área urbana é a presença da Rodovia do Papel e o Aeroporto 
municipal onde mesmo que o raio de abrangência da escola ultrapasse estas “barreiras”, deve-se ter o cuidado de não a 
considerarmos devido ao risco que a travessia da rodovia representa a crianças desta faixa etária e a distância 
percorrida para que se transcorra toda a área do aeroporto e se tenha acesso a instituição de ensino.   

Porém percebe-se um adensamento da rede municipal de educação, principalmente voltado para as áreas centrais da 
malha urbana, onde acabam por deixar áreas e bairros mais periféricos fora da área ótima de abrangência destas 
instituições, sendo necessárias medidas paliativas como o transporte escolar, que informados pela Secretaria Municipal 
de Educação é a solução encontrada temporariamente para a minimização destas deficiências. 

Vários bairros encontram-se fora da área de abrangência das escolas de ensino fundamental, como os situados ao sul 
da área urbana, sendo Jardim Kroll, Conjunto Residencial São Francisco e Loteamento Recanto Feliz. 

À sudeste da malha urbana, próximo às margens do Rio Tibagí estão os Bairros Santa Rita, São Luiz I, São Luiz II, Vila 
São José e Vila São Jorge.  

À Noroeste encontra-se um aglomerado de novos loteamentos que não possuem a abrangência de escolas municipais, 
como o loteamento Jd. Lacerda, Jd. Itália, Jd. Alvorada e Vila Andréia.  
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Situados no setor noroeste da área urbana encontram-se bairros parcialmente descobertos como o Conj. Residencial 
Jd. Alegre e Pq. Limeira Área 07, enquanto a escola municipal Profª Etelvina A. Costa e a escola municipal Dom Bosco 
encontram-se sobrepostas de maneira excessiva, prejudicando o acesso de estudantes de bairros mais periféricas 
desta região.  

Na região centro-oeste percebe-se que bairros ainda em consolidação como no caso do Loteamento Monte Carlo, num 
futuro próximo estará fora da área de abrangência desta modalidade escolar, sendo ideal a revisão das áreas 
destinadas ao poder público neste loteamento a fim de futura implantação de estrutura escolar.  

Através deste mapa temático faz-se concluir que é de suma importância a adoção de um planejamento urbano onde 
haja a troca de informações entre os setores da educação e de planejamento urbano de forma a respeitar os vetores de 
crescimento urbano planejando a locação da infra-estrutura educacional, levando em conta a demanda, os acessos, 
etc., do setor, proporcionando um melhor acesso à educação e uma melhor distribuição espacial da infra-estrutura 
educacional no município.   

 

Abaixo relação de escolas municipais da Rede de Ensino Municipal :  

 

Nº Escola Bairro Alunos 
Cód.mapa 
temático 

01 E.M. 31 de Março Vila Esperança 316 17 

02 E.M. Bento Mossurunga Bela Vista 210 15 

03 E.M. Castro Alves Vila S. Francisco 271 10 

04 E.M. Conselheiro Zacarias Cem Casas 300 12 

05 E.M. D. Pedro I Pq. Limeira Ar.I 221 18 

06 E.M. Dom Bosco Jd. Alegre 482 19 

07 E.M. Dr. Euclides Marcola Jd. Bandeirantes 161 04 

08 E.M. Fabiano Braga Cortes N.Sra. de Fátima 100 11 

09 E.M. Gonçalves Ledo Pq. Limeira 167 03 

 

Nº Escola Bairro Alunos 
Cód.mapa 
temático 

10 E.M. Leopoldo Mercer Centro 330 13 

11 E.M. Mal. Artur da Costa e Silva Socomim 244 07 

12 E.M. Paulo Freire Área VI 103 01 

13 E.M. Perpétuo Socorro Centro 368 08 

14 E.M. Pres. Castelo Branco Pq. Limeira Ar.III 156 02 

15 E.M. Prof. Etelvina Arzua Costa Pq. Limeira Ar.II 266 05 

16 E.M. Prof. Terezinha de Jesus B. Cunha Bom Jesus 112 16 

17 E.M. Regente Feijó Vila Ana Mary 161 14 

18 E.M. Samuel Klabín Vila Siqueira 431 06 

19 E.M. São Silvestre São Silvestre 331 20 

20 E.M. Dep. Péricles Pacheco da Silva N.Sra.do P. Socorro 181 09 

TOTAL 4911  

 

 

FONTE :  Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 
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Escolas da Rede de Ensino Municipal situadas na área rural do município de Telêmaco Borba.  
 

Nº Escola Bairro Alunos 

21 E.M. Santos Dumond Dist. Triângulo 96 

22 E.M. Karl Zapper Dist. Lagoa 54 

TOTAL 150 

FONTE :  Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 

 

Relação de Escolas particulares : 
 

Nº Escola Bairro Alunos 

01 Exata  19 

02 Ideal  161 

03 Alpha  05 

04 Pequeno Cientista  16 

05 Adventista  149 

06 Positivo  101 

07 Roda do Tempo Centro 23 

TOTAL 484 

FONTE :  Secretaria Municipal de Educação / Ministério da Educação 
 

6.6.4 - Ensino Fundamental (5º a 8º séries) :  

O ensino fundamental de 5ª a 8ª série em Telêmaco Borba é de responsabilidade do Estado, porém os edifícios 
escolares desta modalidade de ensino utilizam a estrutura física das escolas municipais, sendo necessária a duplicação 
da estrutura, como secretarias, utilização de salas em contra-turno, tornando mais difícil em algumas escolas a 
implantação em turno integral, porém nesse sistema otimiza-se a estrutura já existente e proporciona uma melhor 
cobertura espacial da cidade.  

Segundo informações colhidas do senso escolar fornecidas pelo Ministério da Educação referente ao ano de 2005, nas 
16 escolas estaduais de ensino fundamental (5º a 8º séries), totalizam-se 4.937 alunos matriculados, onde deste total 
constam duas escolas distritais com 391 alunos matriculados e no ensino particular um total de 427 alunos 
matriculados, divididos  em três instituições particulares.  

Com relação à rede escolar estadual, para efeito de planejamento foram estipulados raios de abrangência de 800 
metros para cada instituição, sendo possível a visualização destes através do Mapa Temático de Educação- Ensino 
Fundamental (5º a 8º séries). 

Analisando o mapa temático de ensino fundamental (5ª à 8ª séries), percebe-se que há uma concentração dos raios de 
abrangência destas instituições na área central da malha urbana, havendo áreas descobertas nas extremidades 
situadas a leste da área urbana, compreendendo os bairros lindeiros ao Rio Tibagí, como Vila Santa Rita, Jardim São 
Luiz e Vila São Jorge desfavorecidos pela diferença altimétrica em relação às demais zonas urbanas e também pela 
acessibilidade.  

Outras áreas encontradas fora das áreas de abrangência das escolas de ensino fundamental são as áreas ao Norte da 
malha urbana, lindeiras ao Aeroporto Municipal sendo os bairros Parque Limeira Área 08, Jardim São Silvestre, Vila São 
João e parcialmente o Parque Limeira Área 07, caracterizados por serem bairros em consolidação, porém já se 
encontram com uma população numerosa e socialmente mais necessitada. Outro fator que agrava a situação 
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educacional da região, é o fato desta área ser uma região de acesso a uma região de chácaras, aumentando ainda mais 
a distância a ser percorrida até a escola mais próxima.  

Situada ainda próximo ao Aeroporto Municipal à noroeste da área urbana encontra-se o Parque Limeira área VI, que se 
encontra também fora da área de abrangência da educação infantil de 5º a 8º séries, tendo a escola Gregório Teixeira 
como a instituição mais próxima.  A região à sudeste onde localiza-se o Loteamento Monte Carlo, região que está em 
consolidação também necessitará de estudos num futuro próximo quanto à instalação de estrutura educacional, pois 
esta não é coberta por nenhuma área de abrangência educacional.    

Em relação às áreas mais centrais do perímetro urbano, a rede de ensino fundamental e suas áreas de abrangência 
encontram-se de maneira bem concentrada, porém satisfatória levando-se em conta a setorização de alguns bairros 
devido aos acessos viários e o sítio topograficamente acidentado, com exceção das escolas São Pedro e Jardim Alegre 
que se apresentam seus raios de abrangência extremamente interpostos, devido à proximidade das instituições, 
ocasionando que a presença destas estruturas concentradas, desfavoreçam a cobertura de outros setores da cidade.  

 

Relação de Escolas de Ensino Fundamental da Rede Estadual :  

 
Nº Escola Bairro Alunos Tipo de Ensino 

01 CEEBJA Centro 492 Fund./ E.Médio 

02 E.E Bela Vista Bela Vista 176/71* Fund./E.Médio 

03 E.E Marcelino Nogueira Socomim 339 Fund./E.Médio 

04 E.E Nossa Senhora de Fátima N.Sra.de Fátima 105 Fundamental 

05 E.E. Bom Jesus Bom Jesus 115 Fundamental 

06 E.E. Custódio Neto Jd. Bandeirantes 198 Fund./E.Médio 

07 E.E. Gregório Teixeira Pq. Limeira 200 Fund./E.Médio 

08 E.E. Jardim Alegre Jd. Alegre 456 Fund./E.Médio 

09 E.E. José de Anchieta Pa. Limeira 373 Fundamental 

10 E.E. Mª Apª Militão Pereira Vila Cristina 312 Fund./E.Médio 

11 E.E. Presidente Vargas N. Sra.do Perp. Socorro 602 Fund./E.Médio 

12 E.E. São Francisco de Assis V. São Francisco 215 Fund./E.Médio 

13 E.E. São Pedro Pq. Limeira 453 Fundamental 

14 E.E. Wolf Klabín Centro 510 Fund./E.Médio 

TOTAL 4546  

* Total de Alunos matriculados na modalidade de Ensino Fundamental para  Jovens e adultos - noturno 
 
 

Relação de Escolas de Ensino Fundamental da Rede Estadual – Distritos :  
 

Nº Escola Bairro Alunos Tipo de Ensino 

01 E.E. Manoel Ribas Distrito Harmonia 330 Fund./E.Médio 

02 E.E. Luiz Vieira Lago 61 Fund./E.Médio 

TOTAL 391  
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Relação de Escolas particulares : 
 

Nº Escola Bairro Alunos 

01 Ideal Centro 61 

02 Adventista Centro 221 

03 Positivo  145 

TOTAL 427 

 

6.6.5 - Ensino Médio (1º ao 3ºGraus ) : 

Onze estabelecimentos compõem o sistema estadual de ensino médio no município de Telêmaco Borba, sendo destas, 
duas localizadas em distritos como o de Lagoa e Harmonia totalizando 3.094 alunos matriculados na rede estadual.  

Telêmaco Borba conta ainda com duas escolas particulares que totalizaram no ano de 2005, 227 alunos matriculados 
no ensino médio.  

Para análise da área de abrangência das instituições de ensino médio, foi estipulado um raio de abrangência de 800 
metros, a fim de que os jovens estudantes não tenham que percorrer distâncias maiores que esta para ter acesso à 
rede de ensino.  

Analisando o Mapa Temático de Educação- Ensino Médio, verifica-se áreas fora dos raios de abrangência das escolas 
de ensino estadual, como no caso dos bairros Santa Rita, Jardim São Luiz e Vila São Jorge à sudeste da área urbana, 
desfavorecidos também por sua situação topográfica. Ainda na região sudeste da área urbana encontram-se 
parcialmente descobertos o Bairro N. Senhora de Fátima, Vila Castro e Praça dos Pinheiros.  

Percebe-se que a área central da área urbana possui pequenos vazios, porém a cobertura dos raios de abrangência 
das escolas de ensino médio tem alcançado a maior parte deste território, porém em áreas mais periféricas em relação 
a área urbana encontram-se em situação que expira preocupação,como no caso da região próxima ao Aeroporto 
municipal como os bairros Parque Limeira Área 07 e 08, Vila São João, Jardim São Sivestre, Parque Limeira Área 06 e 
Vila Por do Sol que mesmo em fase de consolidação já apresentam grande índice populacional.  

Ainda com relação a bairros fora do raio de cobertura educacional médio, encontram-se limitados pela Rodovia do Papel 
os bairros Parque Limeira Área 04 e 05 e o Jardim Monte Carlo, este que também se encontra em consolidação e 
necessitará de infra-estrutura educacional.  

Com relação a estes setores, a necessidade de infra-estrutura educacional apresenta-se semelhante ao apresentado na 
cobertura da modalidade de ensino fundamental (5º a 8º séries), reforçando com isso a necessidade de estudos de 
implantação de novas escolas para suprir a demanda destas regiões.  

 

Relação de Escolas de Ensino Médio – Estaduais :  

 
Nº Escola Bairro Alunos Cat.de Ensino 

01 CEEBJA Centro 344 Fund./ Médio 

10 Bela Vista * Bela Vista 125 * Fund./ Médio 

05 Marcelino Nogueira Socomim 50 Fund./ Médio 

02 Custódio Neto Jd. Bandeirantes 153 Fund./ Médio 

03 Gregório Teixeira Pq. Limeira 109 Fund./ Médio 

04 Jardim Alegre Jd. Alegre 445 Fund./ Médio 
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06 Mª Apª Militão Pereira Vila Cristina 222 Fund./ Médio 

08 Presidente Vargas 
N. Sra.do P. 

Socorro 
463 Fund./ Médio 

07 S.Francisco de Assis V. S.Francisco 76 Fund./ Médio 

09 Wolf Klabín Centro 799 Fund./ Médio 

TOTAL 2786  

* Escola Estadual Bela Vista oferta ensino médio apenas no período noturno em Educação de Jovens e Adultos 

 
Escolas localizadas nas áreas distritais do município: 
 

Nº Escola Bairro Alunos Tipo de Ensino 

01 E.E. Luiz Vieira Lagoa 34 Fund./E.Médio 

02 E.E. Manoel Ribas Distrito Harmonia 274 Fund./E.Médio 

TOTAL 308  

 
 

Escolas de ensino médio – particulares:  
 

Nº Escola Bairro Alunos 
Cód.mapa 
temático 

01 Adventista Centro 70  

02 Positivo  157  

TOTAL 227  

 

6.6.6 - EDUCAÇÃO ESPECIAL  :  

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Escola São Geraldo), foi fundada no dia vinte e seis de maio de 
1976.  

Atende atualmente 201 alunos portadores de necessidades especiais na faixa etária de zero a 43 anos.  

A escola possui um programa pedagógico dividido nas seguintes etapas : 

 

- Educação Infantil Especializada: Ed. Precoce e Pré-Escolar; 

- Ensino Fundamental Especializado; 

- Educação Profissional Especializada; 

- Escolaridade de Jovens e Adultos; 

- Projeto Pedagógico Específico, além de desenvolver acompanhamento nas áreas de Assistência Social, 
Fonoaudiologia, Pedagogia, Fisioterapia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Neurologia.  

Os trabalhos das escolas têm como objetivos promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de 
deficiências buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; 



                                       

                                                      
 

                                                                                                                      
 

                                   AAnnáálliissee  TTeemmááttiiccaa  IInntteeggrraaddaa  
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Elaborado pela Assessoria Técnica de Planejamento Urbano 

137

- prestar serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, na área da deficiência mental e 
outras, desde que contempladas na proposta pedagógica da Escola de Educação Especial a aqueles que necessitem.  

A APAE de Telêmaco Borba possui uma infra-estrutura composta de cinco blocos onde no primeiro bloco estão 
concentradas 06 salas para atendimento técnico e neurológico, sala de professores, gabinete odontológico, biblioteca, 
sala de atividades físicas, cozinha, dispensa, laboratório de informática.  

O segundo bloco conta com doze salas de aula, banheiros, depósitos, sala de atividades da vida diária, lavanderia, pátio 
coberto, vestiários masculinos e femininos, depósito e playground. Terceiro bloco é composto por duas salas para 
oficinas, banheiros, quadra poli-esportiva coberta e piscina termo-hidroterápica. O quarto bloco é composto por salas de 
oficinas. O bloco cinco é constituído de sala de recepção, duas salas para avaliações, sanitários masculinos e 
femininos, cinco salas de aula, cozinha, despensa e sala para professores.  

A escola dispõe de um quadro de funcionários diverso e especializado para a prestação de serviços aos portadores de 
necessidades especiais, tendo como diretora a Srª. Roselena Lopes Franco.  

Ainda na categoria de Escolas para Portadores de Necessidades Especiais, encontra-se a Escola Paroquial (Escola 
Municipal do Perpétuo Socorro) ligada a Secretaria Municipal de Educação com atendimento a deficientes auditivos e a 
Escola Municipal Costa e Silva que atende a crianças portadoras de deficiências visuais.  

 
6.6.7 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE :  

O ensino profissionalizante no município de Telêmaco Borba exerce uma função de centralidade em relação às cidades 
da região, como Curiúva, Tibagí, Imbaú, Ortigueira, Reserva entre outras, pois apresenta uma estrutura educacional de 
certa forma tradicional e em expansão.  

O ensino técnico é ofertado através do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Fateb (Faculdade de 
Telêmaco Borba) e da Escola CDI (Centro de Desenvolvimento em Informática) totalizando ------------ cursos de ensino 
técnico e profissionalizante.  

Conta ainda com instituições municipais de ensino como o Centro Tecnológico da Madeira (CETMAN) e o Centro de 
Ensino Profissionalizante (CEMEP). 

Através do Mapa de Educação- Ensino Médio, Superior e Profissionalizante é possível a visualização das escolas e 
instituições de ensino profissionalizante na área urbana.   

 

6.6.7.1 - SENAI :  

O Senai em Telêmaco Borba foi inaugurado oficialmente em cinco de setembro de 1962 com o nome científico de 
“Centro de Treinamento e Formação de Mão-de-Obra de Monte Alegre“, desenvolvendo cursos para menores 
aprendizes nas áreas de Mecânica Geral e Eletricidade, além de Treinamentos nas áreas de Segurança, Supervisão e 
Operacionais.  

Em 1995, o Centro de Tecnologia recebeu o título de Centro Nacional de Tecnologia e Celulose e Papel – CENATEC, a 
partir de uma auditoria externa independente, baseada nos rigorosos critérios PNQ (Prêmio Nacional de Qualidade), 
representando o reconhecimento externo dos esforços e ações desenvolvidas pela equipe da SENAI-CETCEP.  

O Senai apresenta formação técnica e profissionalizante voltada ao ensino com prioridade às atividades industriais 
sendo ofertado na unidade de Telêmaco Borba os cursos técnicos de Eletrotécnica Industrial, Instrumentação Industrial 
e conta também com o Curso Técnico de Celulose e Papel, sendo o único neste segmento de ensino na América Latina. 
O Senai oferta ainda treinamento industrial na formação de Operadores de Empilhadeiras, Operador de Caldeiras e 
Manuseio de Produtos Químicos.  

Representa um fator de centralidade por receber alunos de vários estados do país por ofertar o Curso Técnico de 
Celulose e Papel que tem como principal colaborador a empresa Klabín S/A podendo ser utilizado como  um grande 
vetor de desenvolvimento. 
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6.6.7.2 - Centro de Tecnologia da Madeira - CETMAN :  

Inaugurado no dia primeiro de abril de 1997, o Centro de Tecnologia da Madeira e do Mobiliário é fruto de uma parceria 
entre o Senai, Prefeitura Municipal e Empresa Klabín Fabricadora de Papel e Celulose S/A e tinha como principal 
objetivo a capacitação de profissionais para o manuseio e o trabalho com madeira. Este curso vinha de encontro com a 
necessidade de profissionais para estarem atuando junto às empresas do Distrito Industrial do município, pois se 
caracteriza como um Pólo Madeireiro de grande importância para a região.  

O Cetman formou apenas duas turmas, tendo paralisado suas atividades no ano de 2004.   

 

6.6.7.3 - Centro de Ensino Profissionalizante - CEMEP :  

O CEMEP foi implantado sob a administração da Secretaria Municipal de Educação e oferece cursos profissionalizantes 
para adultos como: bordados, corte e costura, corte de cabelo, tapeçaria, vagonite, broia, pintura em tecidos, crochês e 
redendê, bijuterias, bordado russo, manicure, biscuit, tricô e chinelos.  

Esta modalidade de ensino é de grande relevância social, pois proporciona aos alunos um meio de subsistência e de 
desenvolvimento social.  

 

6.6.7.4 - Centro de Desenvolvimento em Informática – CDI :  

O Centro de Desenvolvimento em Informática em Telêmaco Borba é uma franqueada do grupo CDI que esta presente 
em vários municípios do Estado e do país onde além de cursos de aperfeiçoamento e de informática, oferece o curso 
Técnico de Informática. O referido curso tem duração de 1 ano e meio.   

 

6.6.7.5 - Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB :  

A Faculdade de Telêmaco Borba oferece além de cursos superiores, também oferta a modalidade de ensino 
profissionalizante, como o Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Enfermagem.  

Os referidos cursos possuem dois anos de duração e atraem estudantes de toda a região, devido à escassez de 
instituições de ensino desta modalidade na região.  

 

6.6.8 - ENSINO SUPERIOR :  

O ensino superior em Telêmaco Borba conta com duas instituições de ensino, onde a primeira a se instalar no município 
foi uma extensão do Campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Devido a problemas políticos, o campus 
universitário Telêmaco Borba atravessou diversas dificuldades para o seu funcionamento quase tendo suas portas 
fechadas em alguns períodos. 

Diversos cursos foram fechados como o curso de Administração, iniciado em 1981 e desativado em 1991; curso de 
História, iniciado em 1986 e desativado em 1988; curso de Ciências Contáveis, iniciado em 1992 e desativado em 1996; 
curso de Estudos Sociais, iniciado em 1985 e desativado em 1986; curso de Matemática, iniciado em 1992 e desativado 
em 1996 e curso de Letras (Português-Inglês) iniciado em 1985, desativado em 1988 e reativado em 1998 e desativado 
novamente. 

Atualmente a UEPG Campus Telêmaco Borba oferece o curso de Ciências Econômicas (50 vagas) desde o ano de 
2000, no período noturno e a partir do ano de 2006 estará ofertando também o Curso de Educação Física.  
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Ainda com relação ao ensino superior na modalidade particular, a Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB foi instalada 
oficialmente no dia 20 de dezembro de 2000 abrindo inscrições para o primeiro vestibular no ano de 2001, tendo em 
2005, 150 profissionais formados.  

Atualmente oferta os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Química, Letras 
(Espanhol e Inglês), Pedagogia e Turismo. Na modalidade Pós-Graduação oferece RH e Marketing, Educação Especial 
Inclusivo e Estudos Literários.  

 

6.7 – EQUIPAMENTOS DE SAÚDE :  

 

6.7.1 - 21ª Regional de Saúde 

O Município de Telêmaco Borba é sede desde primeiro de novembro de 1989 da 21ª Regional de Saúde do Estado do 
Paraná de um total de 22 regionais no estado.  

A 21ª Regional de Saúde de Telêmaco Borba é a instância administrativa intermediária da Secretaria Estadual de 
Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Seu objetivo é assessorar e acompanhar a prefeitura na elaboração dos 
planos municipais de saúde contratados, conveniados e especializados na área ambulatorial e hospitalar, nas atividades 
de vigilância e saneamento, como também nos programas especiais e órtese.  

Através desta unidade o Estado exerce o seu papel, onde oferece serviços de apoio, cooperação técnica e 
investimentos nos municípios e nos consórcios.  

À Regional de Saúde cabe desenvolver a inteligência necessária para apoiar o município em todas as áreas e para 
influenciar na gestão das questões regionais, fomentando a busca contínua e crescente da eficiência com qualidade.  

A 21ª Regional de Saúde do Município de Telêmaco Borba abrange um total de 07 municípios compreendendo um área 
territorial de 10.065.833 km2 pelos municípios de Imbaú, Curiúva, Ortigueira, Reserva e Tibagí, com um total de 
aproximadamente 162.694 habitantes.  
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Mapa de abrangência municipal da 21ª Regional de Saúde de Telêmaco Borba 

 

6.7.2 - Infra-Estrutura de Saúde no município :  

O município de Telêmaco Borba se caracteriza como sendo um centro de diagnóstico em relação à sua micro-região 
possuindo um número de especialidades médicas que propiciam o encaminhamento médico de pacientes de cidades 
circunvizinhas ao município. 

Atualmente segundo dados coletados do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br, acessado em junho de 2006), o 
município conta com um total de 54 estabelecimentos de saúde registrados, sendo em sua maioria caracterizados como 
consultórios isolados para atendimentos particulares e em convênios.  

Também possui a maior estrutura hospitalar e de Atendimento de emergência da região conveniados com o Sistema 
Único de Saúde – SUS, estruturas estas que possuem grande movimentação de pacientes dos municípios de Tibagí, 
Imbaú, Reserva, Ortigueira, Curiúva, Ventania, Sapopema, e outros municípios. 

O município conta com um total de 173 leitos hospitalares entre leitos para atendimento particular e pelo Sistema Único 
de Saúde – SUS, totalizando uma média de 2,71 leitos para cada 1.000 habitantes. Destes 173 leitos disponíveis, 45 
leitos caracterizam-se de cirurgia geral e 69 leitos são de clínica geral. 

Destinam-se para uso do SUS 146 leitos e se contabilizarmos apenas este número de leitos, temos uma média de 2,27 
leitos para cada 1.000 habitantes (Fonte: Dados DATASUS e IBGE – 2006), estando 

O município de Telêmaco Borba possui atualmente um total de 114 leitos Clínico/Cirúrgicos e um total de 59 leitos 
complementares, sendo 10 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), 19 leitos de obstetrícia clínica, 27 leitos de 
pediatria clínica e três leitos cirúrgicos, tendo um total geral de 173 leitos hospitalares.  
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Gráfico – Distribuição de Leitos por especialidade 

Fonte: Caderno de Informações Municipais –www.datasus.gov.br 
 

Quase a totalidade dos leitos disponíveis no município de Telêmaco Borba são disponibilizados pelo Hospital Dr. 
Feitosa S/A que atende um total de 1600 pacientes/mês, entre internamentos, recuperações e ambulatoriais o qual 
possui credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde - SUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico – Distribuição de Leitos por natureza 
Fonte: Caderno de Informações Municipais –www.datasus.gov.br 

 

No quadro abaixo são descritas as demais classificações de estabelecimentos de médicos constantes no município: 
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Descrição Total 

Centro de Saúde Básica  11 

Clínica Especializada/ Ambulatórios de Especialidade 04 

Consultório Isolado  22 

Farmácia 01 

Hospital Geral 01 

Hospital/Dia – Isolado  01 

Policlínica 04 

Postos de Saúde 03 

Unidade de Apoio a Diagnose e Terapia (SADT) Isolado  07 

 

6.7.3 - REDE HOSPITALAR  - PARTICULAR 

O município de Telêmaco Borba possui um único Hospital conveniado com o Sistema Único de Saúde, porém de 
administração particular, que conta com uma equipe de 34 profissionais médicos e 189 funcionários, sendo eles: um 
administrador geral, um administrador operacional, um nutricionista, um farmacêutico, um assistente social, sete 
enfermeiros, sete técnicos em enfermagem, 75 auxiliares de enfermagem, 50 auxiliares administrativos, 13 treze nos 
setores de nutrição e dietética e 32 funcionários nos setores que envolvem limpeza e higienização, processamento de 
roupas e manutenção.  

O Hospital Dr. Feitosa possui um corpo técnico que atua nas seguintes especialidades: 

Médico Especialidades/ Função 
Dr. Aulino Feitosa Alves  Diretor Clínico  
Dr. Arnaldo Braga Feitosa Alves  Clínico Geral  
Dr. Albertino Manoel Capello Pina Cirurgião Geral / Gastroenterologista 
Dr. Arnaldo Braga Feitosa  Cirurgião Geral / Gastroenterologista 
Dr. Artemio Prando  Pediatra 
Dr. Aline Hornung Aires Correia Obstetrícia/Ginecologia 
Dr. Benedito Alves Silva Reis  Pediatra 
Dr. Davier Renato de P. Júnior  Anestesista 
Dr. Elvio Armando Tuoto Neurologista 
Dr. Ewerson Jacobini Lotte Clínico Geral  
Dr. Fernando Galoro Filho  Obstetrícia/Ginecologia 
Dr. Flavio Mendes Vilela Júnior Ortopedia/ Traumatologia 
Dr. Francisco C. Johanson  Clínico Geral  
Dr. Gilson Takeo Ianaguihara  Clínico Geral 
Dr. Helder de Souza Lima e Silva  Radiologista 
Dr. Ivo José M. Marchioro Neurologista 
Dr. Juan Aléxis Rubin de Celis Hematologista 
Dr. Juliano Leal Burckhardt Cardiologista 
Dr. Luiz Roberto de B. Lages  Cirurgião Geral/ Urologista 
Dr. Luiz Eduardo C. de Siqueira Traumatologista/ Ortopedia 
Dr. Luciano Marcelo Constantino Radiologista 
Dr. Marcelo Leonardo Abras Médico Intensivista  
Dr. Marcos Ovídio Almeida Cintra  Dermatologista 
Dra. Maria Paula Sidor Coraiola Nefrologista 
Dra. Maria Lúcia E. Holthausen Elias Clínico Geral  
Dr. Maria Aparecida Nunes de Araújo  Pediatra 
Dr. Maurício de Oliveira Ferreira Pediatra 
Dr. Osvaldo Shiguematsu  Obstetrícia/ Ginecologia 
Dr. Ozires Rocha Teixeira Traumatologista/ Ortopedia 
Dr. Priscila Santos Lages Fisioterapeuta 
Dr.Paulo Roberto Aires Correia Clínico Geral  
Dr. Reinaldo Rinaldi  Cardiologista 
Dr. Rogério de Oliveira Barros Otorrionolaringologista  
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Dr. Shigueo Hamamura Obstetrícia/ Ginecologia 
Dr. Wilson de Souza Anestesiologista 
Dr. Walter Dias Bueno  Traumatologista/ Ortopedia 
Dr. Egorn Alfredo Bernet Junior Cirurgião Plástico  
Dr. Natanael David Zattar  Traumatologia/ Buço Maxilo Facial  

Ainda com atendimento hospitalar, porém classificado como Hospital-Dia, o município conta com o Hospital Dia Dr. 
Moura, situado à Avenida Chanceler Horácio Lafer, 116 – Centro, o qual possui disponibilidade para internamentos 
clínicos e cirúrgicos contando com 03 leitos, 01 centro cirúrgico, sala de Raios- X, ambulatório e atendimento particular 
e convênios com o SUS e outros.  

Atende das 07:00 hrs às 20:00 hrs de segunda à sexta-feira e aos sábados das 08:00 hrs às 12:00 hrs.  

Possui um total de 13 funcionários e um corpo clínico com os seguintes profissionais/ especialidades: 

Profissional Especialidade 
Dr. Laudelino de Moura Jorge Filho  Ortopedista, Traumatologista, Cirurgia de Joelho, Médico do Trabalho e 

Médico Perito 
Dr. Márcio Artur de Matos  Ortopedia e Traumatologia 
Dr. Marcelo Ekerman  Cirurgião Gastroenterologia 
Dr. Messias Carneiro de Moraes Neuropsiquiatra 
Dr. Erasto de Mello Juliano  Médico Radiologista 

 

6.7.4 - PROFISSIONAIS DE SAÚDE :  

Segundo dados do site Datasus (2006), atuam no município um total de 512 profissionais da área da saúde, tendo um 
total de 143 médicos divididos entre Clínicos Gerais e diversas especialidades tendo como média um total de 22 
médicos para cada 10.000 habitantes.  

Estes prodifissionais da área de saúde atuam em estabelecimentos de saúde particulares e públicos sendo relacionados 
na tabela abaixo as classificações dos profissionais e o total de profissionais em atuação: 

Descrição  Total  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  147
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  2
ASSISTENTE SOCIAL, EM GERAL  8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  5
AUXILIAR DE ANÁLISES CLÍNICAS  4
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF  16
BIOQUÍMICO  6
CIRURGIÃO DENTISTA (ORTODONTIA)  1
CIRURGIÃO DENTISTA (SAÚDE PÚBLICA)  3
CIRURGIÃO DENTISTA (TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL)  1
CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL  30
ENFERMEIRO DO PSF  13
ENFERMEIRO EM GERAL  7
FARMACÊUTICO, EM GERAL  2
FISIOTERAPEUTA  7
FONOAUDIÓLOGO  3
GUARDA DE ENDEMIAS/AG DE ZOONOSES/AG CONTROLE VETORES  10
MÉDICO ANESTESISTA  3
MÉDICO CADIOLOGISTA  3
MÉDICO CIRURGIÃO EM GERAL  3
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR  1

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=57282&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=57232&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07310&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=31122&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=57275&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=57210&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=57216&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=05230&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06345&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06330&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06335&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06310&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07112&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07110&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06710&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07620&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07925&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=57235&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06115&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06117&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06110&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06118&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
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MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA  18
MÉDICO DERMATOLOGISTA  1
MÉDICO DO TRABALHO  2
MÉDICO ENDOSCOPISTA  2
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA  1
MÉDICO GINECOLOGISTA  2
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA  6
MÉDICO HEMATOLOGISTA  1
MÉDICO INTENSIVISTA  2
MÉDICO NEFROLOGISTA  5
MÉDICO NEUROLOGISTA  2
MÉDICO OFTALMOLOGISTA  2
MÉDICO ORTOPEDISTA  6
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA  1
MÉDICO OUTROS MÉDICOS  1
MÉDICO PEDIATRA  11
MÉDICO PLANTONISTA  14
MÉDICO PNEUMOTISIOLOGISTA  1
MÉDICO PSIQUIATRA  3
MÉDICO RADIOLOGISTA  2
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA  1
MÉDICO UROLOGISTA  1
MÉDICOS, EM GERAL (CLÍNICO GERAL)  48
NUTRICIONISTA, EM GERAL  4
OPERADOR DE RAIO-X  1
OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL TECNICO E MEDIO  15
PEDAGOGO  2
PSICOLOGO, EM GERAL  7
TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF  1
TECNICO DE ENFERMAGEM, EM GERAL  2
TECNICO DE HIGIENE DENTAL  1
TECNICO DE SANEAMENTO  3
TECNICO EM LABORATÓRIO  2
TERAPEUTA OCUPACIONAL  1
VETERINÁRIO, EM GERAL  1
TOTAL 512

 

 

 

 

 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06141&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06119&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06122&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06127&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06123&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06132&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06149&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06124&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06166&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06138&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06142&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06147&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06150&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06152&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06190&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06155&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06164&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06157&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06162&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06165&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06156&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06170&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06105&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06810&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07720&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=19999&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=04945&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07410&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07291&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07210&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07935&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=03370&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07946&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=07630&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_Listar.asp?Vcbo=06510&VListar=1&VEstado=41&VMun=412710
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6.7.5 - CLINICAS ESPECIALIZADAS :  

Telêmaco Borba conta com uma série de clínicas que prestam serviço especializado e são caracterizados no quadro abaixo:  

Especialidade Estabelecimentos Categoria 
Anatomia Patologia/Citopatologia Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Créd. SUS – Empresa Privada 

Atenção a Tuberculose Séc. Mun. De Saúde  Policlínica – Adm Direta – MS,SES e SMS 
Clinica de Nefrologia Clínica Esp./ Amb. De Esp. 
Clinimed Policlínica / Particular 
D J Serv. Médicos SC Ltda Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT isolado) 
Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral  

Cardiologia 

Reinaldo Rinaldi  Consultório Isolado  
Cirurgia Vascular Clínica de Nefrologia  Clínica Esp./ Amb. De Esp. – Empres. Privada 

Controle e Acompanhamento a Gestão Séc. Mun. De Saúde  Policlínica – Adm Direta – MS,SES e SMS 
Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral  
Clín. de Frat. e Fisiot. Dr. Moura Ltda.  Hospital Dia – Empresa Privada Emergência 
Séc. Mun. De Saúde  Policlínica – Adm Direta – MS,SES e SMS 

Farmácia 21 Regional de Saúde   
Arnaldo Braga Feitosa  Consultório Isolado – Empresa Privada  
Clínica Dr. Rogério Consultório Isolado – Empresa Privada 
Duoclin Policlínica 

Endoscopia 

Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 
Clinica de Fraturas e Fisioterapias Dr. Moura Hospital Dia – Empresa Privada 
Fisiocare – Clínica de Fisioterapias Ltda Unid. De Apoio Diagnose e Terapia  (SADT ISOLADO) 
Fisioclin Unid. De Apoio Diagnose e Terapia  (SADT ISOLADO) 
Sec. Mun. de Saúde Policlínica 

Fisioterapia 

Vita Fisio Unid. De Apoio Diagnose e Terapia  (SADT ISOLADO) 
Hemoterapia Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Créd. SUS – Empresa Privada 

Clínica de Nefrologia Clínica Esp./ Amb. De Esp. 
Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 
Pró Vida ‘ 
Ridan  

Laboratóris Clínicos 

Séc. Mun. de Saúde  
Oftalmologia Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 
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Orteses Próteses e ou meios auxiliares de locomoção Séc. Mun. de Saúde  
Planejamento Familiar   

Clifin  
Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 
Odontoclínica  
Séc. Mun. de Saúde  

Radiologia 

Sistema Integrado de Imagem em Medicina  
Reabilitação APAE Clínica Esp./Amb. de Esp. Entidade Benef. s/ fins Lucrativos  

Serviço de Nefrologia Clínica de Nefrologia Clínica Esp./ Amb. De Esp. 
Suporte Nutricional Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 

 DJ Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT isolado) 
Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada Tomografia Computadorizada Sistema Integrado de Imagem em Medicina  
Clinimed  
Duoclin Policlínica 
Fernando Galoro Filho  
Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 
Osvaldo Shiguematsu  
Shigueo Hamamura  

Ultrassonografia 

Sistema Integrado de Imagem em Medicina  
Urgência Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 

Videolaparoscopia Hospital Dr. Feitosa Hospital Geral – Cred. SUS – Empresa Privada 
Vigilância Sanitária Séc. Mun. de Saúde  
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6.7.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

O município de Telêmaco Borba administra a infra-estrutura e os serviços do Sistema Único de Saúde e infra-
estrutura de saúde do município através da Secretaria Municipal de Saúde.  

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde a gestão do Pronto Atendimento Municipal - PAM, 
Clínica Municipal da Mulher, Postos de Saúde da Família - PSFs, Vigilância Sanitária- VISA e Vigilância 
Epidemiológica.  

A seguir são descritas as atribuições, bem como a infra-estrutura disponível para cada setor de saúde municipal.   

 

6.7.6.1 – POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF’s: 

O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF).  

Seu principal propósito é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo 
tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 

A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma 
integral e contínua. O atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais 
(médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes 
de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a população acompanhada criam vínculos de co-
responsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. 

Telêmaco Borba a partir do ano de 1999 implantou o Programa de Saúde da Família, porém o mesmo foi dês-
credenciado no ano de 2003, neste período cobrindo apenas 4,95% da população. 

No ano de 2004 foi re-implantantado devido ao encerramento das atividades do Hospital de Harmonia de 
propriedade das Indústrias Klabín S/A, onde com o apoio da empresa foram implantados 09 postos de saúde 
tendo sido a infra-estrutura de postos complementada por mais três postos construídos pela Prefeitura Municipal, 
totalizando 12 postos de saúde que prestam serviços, como:  

As equipes do Programa de Saúde tem a responsabilidade do atendimento curativo, preventivo de promoção à 
saúde individual e coletiva, em atividades na unidade básica de saúde ou na comunidade, em visitas domiciliares 
ou reuniões coletiva, numa área de abrangência definida. 

Os programas prioritários em atenção básica desenvolvidos pela equipe dos Postos de Saúde estão 
relacionados no quadro abaixo: 

 
Categoria Tipos de Atendimentos 

I – Ações de Saúde da Criança  

-Vigilância Nutricional – Puericultura (crescimento ponderado estatal e 
desenvolvimento psicomotor) 
- Imunização; 
- Assistência e doença na infância mais comuns; 
- Assistência e prevenção às patologias bucais na infância 

II – Ações da Saúde da Mulher 

- Pré Natal baixo risco; 
- Prevenção de Câncer de Colo de Útero e mama; 
- Planejamento Familiar e Prevenção dos Problemas odontológicos em 

gestantes, climatério/menopausa; 

III – Controle da Hipertensão  

- Diagnóstico de Casos; 
- Cadastramento dos Portadores; 
- Busca ativa de casos; 
- Tratamento dos casos; 
- Diagnóstico precoce de complicações; 
- 1º atendimento à saúde bucal; 
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- Medidas preventivas 

IV – Controle da Diabetes Melittus 

- Diagnóstico de casos; 
- Cadastramento dos portadores; 
- Busca ativa de casos; 
- Monitorização dos níveis de glicose do paciente (tratamento) 
- Busca ativa de casos; 
- Indicação de casos; 
- Diagnóstico clínico de casos; 
- Acesso a exames para diagnóstico e controle laboratorial e radiológico; 

V – Controle da Hanseníase - Os casos diagnosticados são encaminhados e acompanhados pelo Dr. 
Marcos Cintra, onde também é fornecido a medicação específica. 

V- Controle da Tuberculose  - Diagnóstico casos; 
- Tratamento Dr. Líneo (Centro de Especialidades) 

 

Além das atividades prioritárias do PSF através das UBs, realizam-se atendimentos à população do entorno em 
necessidades curativas através de tratamento patológicos em nível primário, encaminhando a serviços de maior 
complexidade quando necessário seguindo a evolução do quadro médico do paciente.  

Cabe também à equipe de cada Ubs, a responsabilidade pelo diagnóstico de saúde do bairro através do 
levantamento de agravos de saúde individual, coletivo e ambiental. 

Segundo os dados do Ministério da Saúde, recomenda-se para o pleno desenvolvimento dos serviços de uma 
equipe de saúde da família uma área populacional entre 4.000 (máxima), tendo como ideal 3.500 habitantes. 

O município de Telêmaco Borba possui um total de doze postos de saúde distribuídos em toda a área municipal 
e há estudos para implantação de um posto de saúde na área central, auxiliando assim na distribuição da 
população central da área urbana desafogando o atendimento desta região que atualmente é distribuído entre os 
Postos das Cem Casas, Socomim e Bela Vista.  

Cada Posto de Saúde da Família – PSF, mantém uma equipe que envolve, Médicos, Enfermeiros, Auxiliar de 
Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde – ACS’s, e esporadicamente recebe o atendimento de Cirurgiões 
Dentistas, Técnicos de Saúde Bucal - TSB ou Técnico de Higiene Dental – THD, porém a estrutura odontológica 
não é presente em todos os PSFs.   

O atendimento odontológico é realizado periodicamente, onde cada PSF possui um Dentista responsável pelo 
atendimento. 

Os Postos de Saúde da Família do município estão localizados nos seguintes endereços e operam com a equipe 
de atendimento conforme quadro abaixo: 

 
Profissionais 

Nº U. Básica de Saúde Endereço 
Méd Enfer. A.Enf. A.A. ASG ACS 

01 U.B.S. Vila Izabel R. Rio Grande 01 01 02 01 01 07 

02 U.B.S. Vila Esperança R. Ilhéus , 22  01 01 02 01 01 06 

03 U.B.S. Pq. Limeira Ar.II R. Andirá  01 01 03 01 01 10 

04 U.B.S. N. S. de Fátima  R. Independência 01 01 02 01 01 13 

05 U.B.S. Bela Vista Gov. V P de Souza 01 01 02 01 01 11 

06 U.B.S.Marinha Trav. Guararapes  01 01 02 01 01 07 

07 U.B.S. Socomim R. Rodrigues Alves 01 01 03 01 01 13 

08 U.B.S. Jd. Bandeirantes R. Francisca Spinosa 01 01 02 01 01 08 
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09 U.B.S. N. S. Perp. Socorro Av. Mar.Deodorodo Fonseca 01 01 02 01 01 10 

10 U.B.S. CAIC S. Francisco  R. João Martins de Oliveira 01 01 02 01 01 08 

11 U.B.S. Jd. Alegre Rua das Rosas 01 01 03 01 01 10 

12 Triângulo - 01 01 02 01 01 01 

TOTAL 12 12 27 12 12 97 

Legenda do Quadro de Profissionais :  

Méd.    : Médico  

Enfer.  : Enfermeira 

A.Enf.  : Auxiliar de Enfermagem  

A.A      : Auxiliar Administrativo A.S.G : Auxiliar de Serviços Gerais 

A.C.S   : Agente Comunitário de Saúde 

 

Para efeito de atendimento, a coordenadoria municipal de PSF’s estipulou regiões de atendimento para cada 
posto de saúde, sendo estas divididas em micro-áreas para efeito de levantamento cadastral realizado pelos 
Agentes Comunitários de Saúde.  

Através do Mapa Temático de Saúde Pública, é possível visualizar a atual distribuição de atendimento dos 
PSF’s. Percebe-se que, em algumas áreas encontram-se com o número de população atendida bem acima do 
recomendável pelo ministério da Saúde.   

Outro fator deficiente em relação à distribuição dos postos é referente as condicionantes naturais e de 
acessibilidade, pois a cobertura espacial atual não prevê estes fatores e apresentam distâncias consideráveis a 
serem percorridas pela população para ter acesso aos serviços de saúde e isto se mostra principalmente com 
relação a UBS da São Francisco, que atende parte da população do bairro N. Senhora de Fátima (Cem Casas) e 
a UBS Bandeirantes que possui uma divisão natural feita pelo Rio Bandeirantes, sendo o único meio de acesso 
dos bairros Pq. Limeira Área III e VI por  via rodovia.  

O quadro abaixo demonstra os bairros cobertos por cada Unidade Básica de Saúde e estimativa de população 
atendida.  

 

U. Básica de Saúde Cobertura 
População Atendida 

(estimada) 

U.B.S. Área II 
 
- Pq. Limeira Ar. II            - Pq. Limeira Ar. III; 
 

5.658 

U.B.S. Bela Vista 

 
- Centro;                           - Bom Jesus; 
- Bela Vista;                      - Monte Belo; 
- Macopa 
 

5.530 

U.B.S. Vila Izabel 

 
- São João ;                      - Mutirão; 
- São Silvestre;                 - Vila Izabel; 
- Jd. América do Sul;        - Área 07   
  

3.268 

U.B.S. Marinha 
- Jd. Margarida;                 - Ana Nery; 
- Macopa;                          - Loteamento Sta. Maria; 
- São Jorge.                      – N.Sra. de Fátima 

3.593 

U.B.S CAIC 
- Recanto Feliz;                - São Francisco; 
- Conj. Res.S. Francisco  - São Félix; 
- Rio Alegre;                     - São Rafael 

5.737 
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U.B.S Vila Esperança 

- Vila Esperança;             - Vila Cristina; 
- Vila Rosa;                      - Jd. Itália; 
- Jd. Alvorada;                 - Campão; 
- Saltinho;                        - São Geraldo. 

2.837 

USB Triângulo 
 
- Triângulo ;                     - Vila Rural. 
 

663 

USB Socomim 
- Monte Carlo;                 - Jd. União; 
- Vila Siqueira;                 - Área 10; 
- Socomim;                      - Alto das Oliveiras 

7.534 

USB Cem Casas 
- São Luiz;                       - Sta. Rita; 
- Cem Casas;                  - Macopa; 
- Centro 

6.882 

USB B.N.H. 
- Jd. União;                      - São Roque; 
- Jd. Kroll;                        - Bona Vila; 
- BNH 

5.930 

USB Jardim Alegre 
- Vila Osório;                   - Vila Arcina; 
- Área I;                           - Jd. Alegre; 
- Pq. Limeira ar. I 

7.727 

USB Bandeirantes 

 
- Bandeirantes;               - Área III; 
- Area VI 
 

5.658 

 

No quadro abaixo estão representados os dados comparativos de atendimento do Programa Saúde da Família 
nos anos de 2004 e 2005. 

 
ATENDIMENTOS 2004 2005 

Puericultura 8.820 19.861 

Pré- Natal 773 4.857 

Prevenção do Câncer Cérvico-Uterino  468 2.685 

DST/AIDS 186 592 

Diabetes 4.000 8.351 

Hipertensão Arterial  13.019 25.486 

Hanseníase 131 60 

Tuberculose 10 171 

PROCEDIMENTOS 

Solicitação médica de exames 

Patologia Clínica 6.936 35.493 

Radiodiagnóstico 1.628 4.582 

Citopatológica Cérvico-vaginal  210 731 

Ultrassonografia obstetrícia 186 879 

Outros 1.541 2.938 

Encaminhamento Médicos   

Atendimento Especializado  1.794 3.165 

Internação Hospitalar 487 633 

Urgência/ Emergência 725 1.375 

Internação Domiciliar 4 39 

Atendimento Específico AT 113 116 

Visita de Inspeção Sanitária 02 01 

Atend. Individual Enfermeiro 19.259 44.816 
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Atend. Individual outros Prof. Nível Sup. 4.289 8.258 

Curativos  5.047 8.405 

Inalações  6.283 5.115 

Injeções 4.989 8.312 

Retirada de Pontos  410 1.069 

Terapia da Reidratação Oral   520 767 

Sutura 177 204 

Atend.Grupo – Educ. Saúde 144 234 

Procedimentos Coletivos i (PCI) 5 71 

Reuniões 293 337 

Visitas Domiciliares 

Médico  786 1.233 

Enfermeiro  1.223 1.604 

Outros Profissionais de Nível Superior 190 288 

Profissionais de Nível Médio  1.143 1.822 

ACS 115.283 151.430 

 

6.7.6.2 – PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – PAM: 

O município de Telêmaco Borba conta com um Pronto Atendimento Municipal, também conhecido como PAM 
que apresenta 03 espaços, abrigando 10 leitos utilizados para observação de pacientes em casos de 
emergências, prestando atendimento clínico geral.  

A mesma estrutura física abriga no pavimento inferior a Clínica da Mulher e conta com atendimento obstetrício e 
ginecológico.  

Prestam serviço no Pronto Atendimento Municipal, uma equipe de quatro enfermeiros, quatorze auxiliares de 
enfermagem, quatro Assistentes Sociais, dois farmacêuticos e atendimento médico 24 horas por dia. 

A secretaria de saúde possui como infra-estrutura de apoio um total de 15 veículos, divididos em 06 
ambulâncias, três veículos para apoio dos PSF’s, dois para atendimento das demandas do PAM, um Veículo Fiat 
Doblô, uma Van para 15 lugares e dois Micro-ônibus que transportam pacientes à Curitiba para tratamentos 
especializados. 

 

6.7.6.3 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

O setor de Vigilância Sanitária – Visa no município tem como função proteger e promover a saúde da população 
através da fiscalização da segurança sanitária de produtos e serviços que de alguma forma possam interferir na 
Saúde Pública, como exemplo pode-se citar a fiscalização à estabelecimentos manipuladores de alimentos, 
serviços de saúde e outros.  

Realiza diversas atividades como inspeções anuais em todos os estabelecimentos que disponibilizam serviços 
ou bens de consumo relacionados à Saúde. Ex: Serviços de manipulação de alimentos, creches, 
estabelecimentos de ensino, farmácias, clinicas médicas e odontológicas, mercados em geral, estabelecimentos 
para idosos, óticas e outros. 

Também realiza monitoramento da água para o consumo humano, gerenciamento de resíduos da saúde e do 
ambiente, realiza serviços de educação e orientação à população e a estabelecimentos sujeitos a inspeções.  

Atua em inspeções relativas a saúde dos trabalhadores, visitando e vistoriando empresas e prestadores de 
serviços, bem como atua na vigilância entológica realizando pesquisa e monitoramento do mosquito transmissor 
da Dengue (Aedes Aegypti) e controle de animais peçonhentos.  
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A VISA atualmente realiza suas atividades com o auxílio dos seguintes profissionais: dois veterinários, um 
enfermeiro, um farmacêutico e três técnicos de nível médio.  

Está localizada junto ao Centro de Especialidades Médicas Municipal, à avenida Edmundo Mercer Júnior e 
atende em expediente das 08:00 hrs às 11:30 hrs e no período da tarde das 13:00 hrs às 17:30 hrs. 

 

6.7.6.4 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: 

A vigilância epidemiológica no município tem como principal objetivo, respaldada pela Lei Orgânica (Lei nº 
8.080/90), ser “o conjunto de atividades que permite reunir informações indispensáveis para conhecer, a 
qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações 
de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas 
indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças”.  

As funções específicas da vigilância epidemiológica são: 

- Reunir dados necessários para subsidiar as ações da saúde por meio dos programas de Sistemas de 
Informações Nascidos Vivos – SISNASC, Sistema de Informações de Mortalidade – SIM, Sistema de Informação 
Nacional de Agravos de Notificação – SINAN, Programa Nacional de Imunizações – PNI, Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional – SISVAN, entre outros. Por meio destes dados são traçados o Perfil Epidemiológico 
Municipal e o Perfil de Morbilidade e Mortalidade, que são uma das ferramentas para nortear as políticas de 
saúde no Município.   

- Realizar programas de Imunizações, avaliando, orientando e descentralizando o atendimento, bem como 
armazenar, controlar e distribuir vacinas para os programas de imunização do município.  

- Controle de Doenças e Monitoração de Agravos, com o intuito de detectar surtos de doenças transmitidas por 
alimentos ou água. Frente ao surto faz-se a investigação e acompanhamento dos casos.  

- Ações de Educação através de trabalho junto à comunidade e profissionais de saúde por meio de educação 
para a saúde com o objetivo de prevenção de doenças.  

A Vigilância Epidemiológica conta com um enfermeiro, um pedagogo e quatro profissionais de nível médio.  

Esta localizada junto ao Centro de Especialidades Médicas Municipal (antigo SUS).  

 

6.7.6.5 - CLÍNICA MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

O município conta com uma Clínica Municipal de Especialidades Médicas que atende no prédio conhecido como 
antigo SUS, à Avenida Edmundo Mercer Júnior no centro da cidade, atendendo encaminhamentos previamente 
agendados de segunda a sexta-feira das 08:00 hrs às 17:00hrs.  

A clínica de especialidades médicas atende as especialidades de Psiquiatria, Ortopedia, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Cardiologia Adulto, Cardiologia Pediátrica, Hematologia, Urologia, Pediatria, Ginecologia, 
Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Obstetrícia.  

Juntamente com Clínica Municipal de Especialidade Médicas, são desenvolvidos os Trabalhos da AMOA- 
através do Programa de Promoção de Práticas Sexuais Seguras e na organização de campanhas de orientação, 
prevenção, tratamento e diagnóstico de Doenças Sexualmente Transmissíveis (HIV/AIDS). 

 

6.7.6.6 - PROGRAMA TFD – Tratamento Fora do Domicílio: 

Para o atendimento via SUS de especialidades não credenciadas no município ou de especialidades que o 
município possui grande demanda, são disponibilizados veículos que diariamente transportam pacientes ao 
município de Curitiba onde são atendidos mediante agendamento prévio em hospitais de maior porte que 
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possuem atendimento especializado subsidiados pelo Sistema Único de Saúde, como Hospital das Clínicas, 
Hospital Evangélico, Erasto Gartner, São Vicente e outros conforme a necessidade.   

Diariamente é deslocado um micro-ônibus, duas vans e duas ambulâncias para o município de Curitiba, onde 
são atendidos cerca de 20 exames médicos e 70 consultas/mês, conforme a necessidade e urgência mediante 
indicação médica. Casos cirúrgicos também utilizam o encaminhamento de TFD devido ao SUS não possuir 
atendimento conveniado no município, salvo para emergências.  

No ano de 2005 foram encaminhados através do programa T.F.D., um total de 1.488 consultas, 3.085 consultas 
de retorno e 144 exames médicos.  

Os principais encaminhamentos para Tratamento fora do Domicílio são: 

 

Especialidade – Consultas  
- Alergia – Imunologia 
- Acupuntura 
- Cardiologia 
- Cirurgia Cardíaca 
- Cirurgia Geral  
- Cirurgia Pediátrica 
- Cirurgia Plástica 
- Cirurgia Vascular 
- Cirurgia de Pele 
- Cirurgia do Ap.Digestivo  
 

 - Dermatologia 
- Endocrinologia 
- Gastro- Hepato  
- Genética 
- Gineco-laqueadura 
- Mastologia 
- Nefrologia 
- Neurologia  
- Neuro Cirurgia  
- Obstetria Risco  
 

 - Oftalmologia 
- Oncologia  
- Ortopedia 
- Otorrino  
- Pneumologia 
- Proctologia 
- Tisiologia 
- Reumato  
- Urologia Litotripsia 
- Órtese Prótese 

 
Especialidade – Exames  
- Eletrocardiograma 
- Endoscopia Digestiva  
- Encefalograma 
- Eco ABD. Total  

 - Eco Fetal  
- Retossigmoidoscopia 
- Us Pélvica 
- Urologia Excrotal  

 - Us. Aparelho Urinário 
- Us Trans. Vaginal  
- Us Vias Biliares  
 

 
6.7.6.7 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL: 

A Clínica Odontológica Municipal está implantada ao lado do centro de especialidades municipal a Av. Edmundo 
Mercer Júnior e atende diariamente conforme agendamento prévio.  

O município conta com 21 dentistas à Serviço da Prefeitura Municipal onde se distribuem entre atendimentos nos 
PSFs, Clínica Odontológica Municipal, APOSTE, Colégio Estadual Presidente Vargas e Colégio Fabiano Braga 
Cortez.   

 

6.7.6.8 - Assistência Farmacêutica Básica: 

O Programa Municipal de Municipal de Assistência Farmacêutica Básica é realizado através da distribuição de 
Medicamentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS. 

A Farmácia Básica Municipal está localizada anexa a Clínica Municipal de Especialidades Médicas e recebe 
grande número de pacientes de porte de receituário médico movimentando um total de 318.645 
comprimidos/mês só para o programa de Hipertensão/ Diabete (hiperdia) sendo este total de apenas 9 
substâncias.  
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Através deste dado é possível avaliar o volume de remédios movimentados diariamente na Farmácia Básica 
Municipal, sendo necessário salientar a necessidade de um local maior para estocagem e disposição dos 
medicamentos visto que o local utilizado atualmente não tem sido suficiente para o mesmo, bem como o local de 
atendimento necessita de melhores instalações possibilitando um melhor atendimento à comunidade.  

 

6.7.6.9 - PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SMS : 

O município conta com uma série de programas desenvolvidos através da Secretaria Municipal de Saúde e sua 
Infra-estrutura física e humana, os quais são:  

- Programa Agente Comunitário de Saúde; 
- Programa de Agente de Epidemiologia e Controle de Doenças; 
- Programa Saúde da Família; 
- Atendimento Odontológico nos PSFs, Clínica odontológica e em algumas escolas; 
- Programa Nacional de imunizações; 
- Programa Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional; 
- Programa Leite das Crianças; 
- Programa de prevenção ao Câncer de Colo de útero e mama; 
- Programa Planejamento Familiar; 
- Programa de Assistência ao Hipertenso e Diabético – Hiperdia; 
- Programa Nacional de Inspeções de Baixa, Média e Alta Complexidade; 
- Programa Inspeção da água – SISAGUA; 
- Programa de Assistência a Portadores de Tuberculose e Hanseníase; 
- Programa de Órtese e Prótese; 
- Programa Paraná sem Dor (Distribuição de medicamentos para dor); 
- Programa Nacional de Saúde; 
- Programa de Pré-Natal – SISPRENATAL; 
- Programa Caminhar; 
- Programa Reeducação Alimentar; 
- Sistema de Informação de Agravos e Notificações – SINAN; 
- Sistema de Informação de Nascidos Vivos – SINASC; 
- Sistema de informação de Mortalidade – SIM; 
- Sistema de Informação de atenção básica – SIAB; 
- Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue – SISFAD 

 

Ainda há estudos para implantação do programa de Centro de Apoio Psicossocial – CAPS que atenderá 
pacientes com problemas psiquiátricos através de tratamento intensivo visando a inserção do paciente na 
sociedade.  

Também com previsão de início em agosto, será implantado o Programa Anti-Tabagismo indicado pelo Ministério 
da Saúde a fim de oferecer tratamento psicológico e medicamentoso a fumantes.  

 

6.8 - EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Os serviços de assistência social no município de Telêmaco Borba são prestados pela Secretaria Municipal de 
Ação Social que através de uma triagem, identificam as necessidades de cada solicitante prestando-lhe o 
atendimento e encaminhamento adequado à resolução de seu problema.  
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Vários serviços são prestados aos necessitados dentro do orçamento mensal previsto para a secretaria, dentre 
estes serviços podemos citar os seguintes: 

 - Autorização para 2º via de certidão de nascimento, casamento ou óbito: segundo informado pela secretaria, 
estes serviços são fornecidos em casos que envolvam trabalho, benefícios junto ao INSS, escola ou assuntos 
que promovam a dignidade do beneficiário.  

-  Autorização para foto: fornecido em caso de matrícula escolar, para documentação ou para trabalho com 
registro em carteira;  

- Passagens: neste caso são fornecidos passagens para tratamento médico fora do município e também para 
pessoas em trânsito, neste caso apenas para pessoas que não possua vínculos familiares no município.  

Ainda na questão de passagens, são fornecidas passagens quando ocorrem problemas envolvendo crianças que 
necessitam se deslocar de uma cidade para outra, sendo feita uma avaliação por assistentes sociais da 
secretaria. Outra modalidade é para os casos de visitas a hospitais psiquiátricos ou penitenciárias requeridos 
pela administração destas entidades quando requerem a presença de parentes de presidiários.  

- Micro-ônibus: serviço cedido a pessoas em tratamento médico na capital do estado, onde os pacientes são 
levados até o local de consulta e retorna a Telêmaco Borba no mesmo dia.  

Telêmaco Borba através da Secretaria Municipal de Ação Social possui uma infra-estrutura de atendimento 
social com o objetivo de prestar assistência aos segmentos da sociedade em situação de pobreza absoluta e 
sem perspectivas de inserção no mercado de trabalho. Age também de modo a assegurar condições dignas de 
sobrevivência e presta auxílio à população carente, integração de pessoas de todas as faixas etárias.  

Das diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ação Social, serão citadas as atividades que 
dispõem de estrutura própria de atendimento ao cidadão.  

 

6.8.1 - Centro de Convivência do Idoso: 

Projeto implantado para atendimento de idosos, que visa promover a convivência social, valorização pessoal, 
descoberta e desenvolvimento de potencialidades e integração com a família e a comunidade. Atua também em 
caráter preventivo evitando o abandono e a exclusão social, pois atua junto a idosos em situação de 
vulnerabilidade social.  

O Centro de Convivência do Idoso localiza-se à Rua Projetada sem nº ao fundo da Concha Acústica Municipal e 
compreende uma área edificada total de com uma 718 m2, contando com salas individualizadas para cursos e 
palestras, cozinha, refeitório, academia de ginástica, piscina térmica para prática de hidroginástica, salão de 
festas/eventos, área de estacionamento, consultório médico e odontológico. 

 

6.8.2 - Albergue Noturno: 

O albergue noturno municipal abriga pessoas itinerantes em local adaptado junto à estrutura da Concha Acústica 
Municipal e possui estrutura para atender 20 pessoas, sendo 10 (dez) do sexo masculino e 10 (dez) do sexo 
feminino.  

Segundo informou a Assistente Social responsável, Sra. Lis Regina Pugsley, o atendimento médio diário é de 05 
(cinco) pessoas, onde são atendidas e recebem um jantar, roupa de banho, pijama e café da manhã.  

A estrutura do albergue é composta por um setor de lavanderia, dispensa, cozinha, sala de recepção e triagem, 
área de dormitórios divididos por sexo, contendo na ala feminina um conjunto de sanitários e na ala masculina 02 
(dois) conjuntos sanitários.  

Este serviço é disponível apenas para pessoas em trânsito na cidade ou no atendimento a pessoas vítimas de 
catástrofes ou durante o período de inverno. Eventualmente, atende moradores de rua quando são 
encaminhados pela polícia ou pelo corpo de bombeiros.  
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O horário de atendimento compreende o período das 19:00hrs às 07:00hrs da manhã e conta com dois 
funcionários que fazem a triagem e uma auxiliar de serviços gerais.  

 
6.8.3 - Casas Lares: 

O município de Telêmaco Borba conta atualmente com duas Casas Lares administradas pela Secretaria 
Municipal de Ação Social e mantidas com recursos municipais.  

Estas Casas Lares atendem crianças na faixa etária de zero a doze anos que se encontram em situação de risco 
domiciliar e/ou social. Tem como principal objetivo oferecer um atendimento que oportunize a integração social 
das crianças promovendo um ambiente mais próximo possível ao do familiar, além de propiciar orientação, apoio 
e acompanhamento temporário à família e a criança conforme o art. 101, inciso II do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  

Os encaminhamentos são realizados pelo Conselho Tutelar com a autorização da Vara da Infância e Juventude 
e/ou Promotoria de Justiça. 

Ficam também a cargo da Prefeitura Municipal, o encaminhamento dos usuários a serviços médicos e transporte 
escolar. 

As duas casas estão localizadas na área urbana do município onde um dos locais se localiza à Rua Eliomar 
Meira Xavier e outra à Alameda Osvaldo Cruz, bairro São Roque. 

Cada Casa Lar possui 05 (cinco) funcionários responsáveis pela manutenção do funcionamento destes locais 
além de apoio esporádico através da visita de Psicólogos e Assistentes Sociais.  

A capacidade de atendimento de cada unidade é de 10 (dez) crianças, de ambos os sexos em cada edificação, 
porém em nas duas casas este limite já se encontra ultrapassado tendo 19 (dezenove) crianças na casa situada 
à rua Eliomar Meira Xavier e 16 (dezesseis) à Alameda Osvaldo Cruz.  

 

6.8.4 - Abrigo Transitório: 

Abrigo transitório é uma entidade pública municipal que visa a proteção de adolescentes em situação de risco 
moral e social, proporcionando-lhes um ambiente sadio e seguro, buscando favorecer o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social. Atende a faixa etária de 12 a 18 anos incompletos em ambos os sexos, sendo 
os usuários do sexo masculino abrigados à R. São Martins e do sexo feminino situado à R. Minas Gerais no 
bairro Cem Casas.  

O encaminhamento é dado pelo Conselho Tutelar do município e também pela Vara de Infância e Juventude 
e/ou Promotoria de Justiça.  

A capacidade de atendimento do abrigo masculino é de 14 (quatorze) adolescentes e atualmente conta com três 
abrigados, sendo este número motivo de satisfação à administração atual que tem como meta o menor número 
possível de abrigados sendo de maior importância a re-integração destes jovens as suas famílias. Com relação 
ao abrigo feminino, este possui capacidade máxima de 10 (dez) abrigadas possuindo atualmente quatro 
adolescentes abrigadas.  

 

6.8.5 - Contra-turno Social de Telêmaco Borba - SOS:  

A atividade de contra-turno social de Telêmaco Borba foi implantada na estrutura do antigo SOS (Serviço de 
Orientação Social) e atende crianças de 6 a 12 anos provindas das Casas Lares e filhas de mães que trabalham 
e não possuem condições financeiras de pagarem uma instituição particular de ensino.  

O contra turno social conforme expressado no nome atende as crianças no contra-turno escolar, onde 
desenvolve trabalhos e atividades lúdico-pedagógicas, esportivas, recreativas e de lazer. Também oferece a em 
sua grade de atividades o reforço escolar.  
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Possui capacidade para 110 crianças, porém atende atualmente 162 crianças. Possui um quadro de funcionários 
de 14 pessoas administrativas e 04 professoras. Sua estrutura física é composta por refeitório, cozinha, 
sanitários masculino e feminino, quatro salas administrativas, três salas de aula e uma sala de ofícios.  

Funciona no período das 08:00 às 17:00 hrs.  

 

6.9 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 
Telêmaco Borba conta atualmente com dois Cemitérios, denominados de Jardim da Saudade e Cemitério São 
Marcos.  

O cemitério São Marcos foi inaugurado em 23 de dezembro de 1987 com uma área de aproximadamente 
27.447m2. Caracteriza-se por permitir a construção de túmulos enterrados, construção de gavetas e também de 
pequenos monumentos funerários nos terrenos particulares, permitindo assim uma variedade construtiva de 
túmulos proporcionando em alguns locais mais consolidados do cemitério, uma identificação as raízes culturais 
de famílias tradicionais, bem como estilos de arquitetura funerária diversa.  

Em relação ao cemitério Jardim da Saudade inaugurado em 16 de setembro de 1987, possui capacidade para 
13.338 jazigos divididos em locais para 3 gavetas, 2 gavetas e uma gaveta. 

Deste total de 13.338 jazigos 400 túmulos são separados para muçulmanos. Possui uma área total de 39.920 
m2, onde se encontra uma capela mortuária e é caracterizado por ser um cemitério parque onde os túmulos são 
totalmente submersos. 

O município conta também com quatro funerárias particulares, sendo a funerária Bom Pastor, Capela Monte 
Alegre, Luto Santana e Funerária Bom Jesus todas possuindo estrutura de capela própria.  

 

 

6.10  - RELIGIÕES :  
Telêmaco Borba, como a maioria das cidades brasileiras, possui uma diversidade religiosa muito grande 
possuindo um número predominantemente de cristãos.  

O início das atividades religioso em Telêmaco Borba se confunde com o fato da instalação de pessoas na então 
vila operária de Harmonia de operários que atuaram na construção das Indústrias Klabín e continuaram 
labutando na empresa já instalada. 

Vindos de diversas regiões do estado do país e também de outras nações, trouxeram consigo seus costumes e 
também as religiões que freqüentavam.  

Conforme relata o livro Capital do Papel de André Sidor Coraiola (ed. Midiograf. Ano 2003) uma das primeiras 
igrejas a possuir construção de sua sede própria foi a de uma capela de madeira em meados de 1945 da Igreja 
Católica.  

Porém há registros de casas cedidas para reuniões de outras denominações evangélicas na década de 40 
também em Harmonia, como Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Igreja Presbiteriana Central, Igreja 
Adventista e Congregação Cristã no Brasil.  

Com a implantação da Cidade Nova estas denominações começaram a construção de suas sedes, aonde, 
através de suas congregações foi se multiplicando, acompanhando o crescimento da cidade. Ainda com a 
implantação da cidade nova, outras denominações se instalaram em Telêmaco Borba, como Igreja Batista, Igreja 
Metodista, Igreja o Brasil para Cristo, Igreja Luterana e outras advindas também de divisão de igrejas já 
instaladas no município.  

As principais igrejas cristãs existentes no município são: 
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Denominação Quantidade na área Urbana  Distritos  

- Harmonia  
- Lagoa  
- Usina de Mauá  
- Triângulo  

Igreja Católica 19 

- Vila Rural  
 

Denominação Quantidade na área 
Urbana Distritos 

Igreja Adventista do Sétimo Dia  08 - 
Deus é Santo  05 - 
Igreja Luterana 01  
Religião de Deus  01  
Igreja do Evangelho Quadrangular 04  
Igreja Metodista  03  
Igreja de Confissão de Fé Evangélica 01  
Comunidade Ev. Pentecostal Virtude de Jesus 02  
Igreja Visão Divina  01  
Igreja do Avivamento dos Últimos Dias  01  
Igreja Fogo Divino em Marcha  01  
Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo  01  
Igreja Internacional da Graça de Deus  01  
Igreja Universal do Reino de Deus  01  
Igreja Só o Senhor é Deus  01  
1º Batista de Telêmaco Borba  01  
Congregação Cristã no Brasil  12 - Lagoa 
O Brasil para Cristo  11  

- Lagoa 
- Triângulo 
- Vila Rural Igreja Evangélica Assembléia de Deus 17 

- Barrero 
Deus é Amor 05  
Igreja Presbiteriana Renovada  01  
Igreja Presbiteriana Filadélfia  01  
Igreja Presbiteriana Ágape  01  
Igreja Congregação Cristã Remanescente 01  
Igreja Evangélica Cristo é a Esperança 01  

 

 

Atualmente encontra-se em Telêmaco Borba aproximadamente 25 igrejas evangélicas totalizando das 83 igrejas 
identificadas espalhadas pela área urbana e cinco igrejas localizadas nos distritos. Ainda, relacionado às igrejas 
Cristãs, a Igreja Católica caracteriza-se com o maior número de capelas ou congregações espalhadas na área 
urbana, sendo este número de 19 capelas e 05 capelas na área dos distritos, totalizando 113 igrejas cristãs no 
município.   

Ainda em relação à religiosidade telêmacoborbense encontram-se outros tipos de religiões, como Testemunhas 
de Jeová, Espírita, Candomblé e outras religiões orientais e esotéricas, mostrando a diversidade e a liberdade de 
culto encontrados no município o que também caracteriza a diversidade cultural dos povos residentes no 
município.  

Outro fator relevante se deve ao fato destas instituições exercerem papel social junto à comunidade bem como 
também com suas festividades e eventos atraírem a Telêmaco Borba pessoas de outras cidades, estados e 
países, movimentando assim a economia local e apresentando Telêmaco Borba .  
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6.11 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER 

6.11.1 - EQUIPAMENTOS PARA O LAZER: 

As áreas de lazer em uma cidade cumprem um papel fundamental na busca de qualidade de vida dos seus 
habitantes, pois elas proporcionam aos moradores da cidade um maior convívio com seus vizinhos de bairro, 
região e até da sua cidade, através do porte deste equipamento de lazer.  

É importante reconhecer que a recreação e o esporte no quotidiano das pessoas privilegia o lúdico o bem estar e 
a qualidade de vida, devido a isso a prática de esporte deve ser acessível a todos os habitantes, tomando-se o 
cuidado de sabermos diferenciar o esporte e o lazer que podem ser praticados ao “lado de casa”, dos esportes 
praticados em competições que exigem dos seus praticantes um preparo físico diferenciado e também deixam a 
margem os eventuais praticantes que o fazem apenas como divertimento e lazer.  

O lazer no sentido mais amplo aborda os espaços públicos que contribuem com a paisagem urbana, contribuem 
como sendo áreas abertas para a ventilação das ruas, que se caracterizem como refúgios frescos para o 
descanso e o exercício físico, o recreio e o conforto da população.  

Este tipo de lazer só alcança seu objetivo quando é feito sem formalidades, onde a população tem livre acesso 
independente do horário e dia, tendo estes equipamentos como parte de sua habitação.  

Para efeito da análise do município de Telêmaco Borba foram consideradas como áreas de lazer, praças ou 
parques que apresentam possibilidade de prática esportiva sem restrições normativas, onde o habitante tem livre 
acesso a esta infra-estrutura. 

Telêmaco Borba apresenta poucas áreas destinadas ao lazer como a caracterizada acima, ficando evidente 
através do mapa temático de número 30, onde se percebe que quase a totalidade dos bairros apresentam 
ausência de áreas destinadas ao lazer.  

No contexto urbano de Telêmaco Borba apenas três bairros dos 48 existentes possuem área de lazer, sendo 
duas estruturas com equipamentos na área central, Conjunto Habitacional do Jardim Alegre, Núcleo Residencial 
JK (Cem Casas) e bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (BNH).  

Cabe afirmar que a estrutura atual esta muito abaixo do ideal, sendo impossível suprir a demanda da população 
que esta próxima dos seus 65.000 habitantes.  

No contexto municipal encontramos ainda alguns distritos com inexistência de áreas de lazer, como o Distrito de 
Triângulo, Vila Rural, Lagoa, tendo como exceção o distrito de Harmonia que dispõem de parques dotados de 
infra-estrutura de lazer através de quadras esportivas, play-grounds e pistas de caminhada.  

A seguir quadro com relação de infra-estrutura para o lazer em Telêmaco Borba:  

 

 Nome Local Área total do local  

 Praça de Esportes do Jd. Alegre Jd. Alegre  

Estrutura 
Disponível 

- Futebol Suíço de Areia;  
- Quadra de Areia – Vôlei / Futebol  
- Quadra Poli-esportiva  
- Sanitário e Vestiário  
- Play – Ground  
- Pista de Skate  

 
 Nome Local Área total do local  

 Quadra de Esportes da Vila Esperança Vila Esperança  
Estrutura 

Disponível -  Quadra de poli-esportiva  
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 Nome Local Área total do local  

 Praça de Esportes Luba Klabin  Centro  

Estrutura 
Disponível 

- Campo de Futebol Suíço * 
- Play-ground; 
- Quadra de Vôlei de Areia  
- Pista de Caminhada;  
 

 

• liberado somente mediante liberação  
 

 Nome Local Área total do local  

 Quadra de Esportes do BNH  B.N.H  

Estrutura 
Disponível 

- 03 Quadras Poli-esportivas ; 
- Play-ground; 
 

 
 Nome Local Área total do local  

 Quadra de Esportes do Pq. Limeira  Pq. Limeira Ar. II  

Estrutura 
Disponível 

- Campo de Futebol – Areião;  
- Quadra poli-esportiva coberta; 
  

Dentro do quadro urbano encontram-se algumas áreas de lazer como campos de futebol de várzea. Alguns 
destes foram construídos pela própria comunidade do bairro com a anuência de proprietários dos terrenos que 
abrigam estas áreas de lazer.  

Estas áreas possuem uma importância nas relações sociais dos habitantes de uma região a um custo baixo para 
o poder público. Para isso faz-se necessário  estudos mais aprofundados para o incremento e ampliação da 
infra-estrutura destes equipamentos, bem como a construção ou a viabilização da construção de novas 
estruturas como estas.  

Quadro demonstrativo de campos de várzea utilizados como área de prática esportiva : 

Nome Local 

Campo de Futebol da Vila Sta Rita   V. Santa Rita  

Campo de Futebol do Mutirão  V. São João  

Campo de Futebol da Marinha  Marinha  

Campo de Futebol do São Luiz Bairro São Luiz 

Campo de Futebol da Área I Pq. Limeira Ar. I 

Campo de Futebol do Conjunto Tibagí  Núcleo Resid. JK 

Campo de Futebol do Aeroporto  Pq. Limeira Ar. III 

Faz-se necessário o investimento em áreas de lazer para a população, pois estas áreas promovem o convívio 
social entre moradores de uma comunidade e funcionam como instrumentos fomentadores de atividades 
esportivas contribuindo também para a qualidade de vida da população.  

Com a deficiência de áreas destinadas ao lazer ocorre uma incidência de locais improvisados e sem a estrutura 
necessária, muitas vezes está sendo implantada em áreas particulares e não próprias, oferecendo risco à 
população que a utiliza.  
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6.11.2 - EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA: 

O município de Telêmaco Borba conta com uma boa infra-estrutura esportiva em relação a municípios de mesmo 
porte, contando com diversos ginásios poli-esportivos cobertos e equipados para receberem jogos nas diversas 
mais diversas modalidades. 

Devido a esta infra-estrutura Telêmaco Borba abriga frequentemente Jogos Estudantis onde atrai ao município 
centenas de jovens estudantes competindo em diversas modalidades.   

Esta estrutura é administrada pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, que também é responsável pela 
administração e pela programação esportiva no município. 

A tabela abaixo relaciona a estrutura existente na área urbana e detalha suas características.  

 

Nome Local/ Bairro 

Ginásio de Esp. Oscar de Alencar Furtado   Centro 

Concha Acústica  Centro 

Mini Centro Esportivo  N.Sª. de Fátima (BNH) 

Quadra Esportiva das Cem Casas  Núcleo Resid. JK (Cem Casas) 

Quadra Esportiva da Bela Vista Bairro Bela Vista 

Quadra Esportiva do Socomim Socomim 

Quadra Esportiva do Sesi  Centro 

Campo Suíço Praça Luba Klabín Centro 

 

Compondo a estrutura administrativa municipal o Ginásio de Esportes Deputado Heitor de Alencar Furtado, mais 
conhecido como Furtadão, se constitui em um ginásio coberto dotado de vestiários, piso sintético, 
estacionamento e arquibancada para aproximadamente 5.000 espectadores. Além de eventos esportivos pode e 
já abrigou eventos diversos, desta forma se consolidando como um importantíssimo equipamento urbano para o 
município.   

Localiza-se próximo ao acesso principal da cidade sendo impossível deixar de perceber a sua presença 
encravada no vale.  

Outra estrutura de grande porte destinado à prática esportiva e atualmente utilizado para sediar eventos diversos 
de grande público é a Concha Acústica municipal que pode abrigar aproximadamente 15.000 pessoas sentadas 
tendo possuindo as características de um anfiteatro a céu aberto.   

É dotada de uma infra-estrutura contendo uma quadra poli-esportiva, palco, vestiários, sanitários e também 
áreas de apoio podendo ser utilizadas como camarim na ocasião de eventos que se façam necessários . 

Possui deficiências no quesito da acessibilidade a deficientes físicos e área para estacionamento incompatível 
com a capacidade de utilizadores.  

Apesar da imponência deste equipamento, sua utilização para a prática esportiva há tempos não é feita, sendo 
um quesito a ser considerado, pois um equipamento público em constante atividade possui menos possibilidade 
de depredação e degradação.    

A Concha Acústica municipal encontra-se implantada em área central da área urbana de fronte ao Terminal 
Rodoviário municipal num local de grande fluxo de pessoas e de acesso à cidade.  

Na modalidade de Complexo Esportivo Telêmaco Borba conta ainda com o Mini Centro Esportivo, onde 
encontram-se implantados um Estádio de Futebol de campo com arquibancada semicoberta, vestiários, pistas de 
atletismo, quadra poli-esportiva e quadra de tênis.  
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Este atual estádio vem passando por uma reforma no seu gramado e a instalação de iluminação o que 
possibilitará jogos no período da noite.  

Possui deficiências no quesito acessibilidade a deficientes físicos e estacionamento dos usuários.  

Outra questão a considerar em relação a esta estrutura esportiva é com relação à acessibilidade e visibilidade do 
equipamento, pois devido a sua localização, o acesso à quadra poli-esportiva constante do complexo, seu 
acesso só pode ser realizado por via secundária paralela ao estádio, não possuindo também área delimitada 
para estacionamento.  

Em relação ao estádio, não é possível fazer uma análise de sua arquitetura, principalmente em relação a sua 
fachada, a qual devido a construções em frente ao estádio acabam por ocultar toda sua fachada, prejudicando 
também a possibilidade de atividades comerciais de apoio aos jogos.  

No contexto municipal encontra-se instalado no Distrito de Harmonia, o Estádio do Clube Atlético Monte Alegre, 
de propriedade das Indústrias klabín. Este equipamento se confunde com a história da empresa pois sua 
construção é anterior a instalação do município de Telêmaco Borba remetendo aos tempos de glória do Clube 
Atlético Monte Alegre. 

Atualmente encontra-se praticamente sem uso, sendo mantido ainda pelas Indústrias Klabín e sendo parte 
também de um parque ambiental, construído para caminhadas e atividades lúdicas .  

Percebe-se que o município possui um grande potencial de promoção de eventos esportivos, pois possui uma 
infra-estrutura capaz de suprir a demanda de eventos de diversas modalidades, porém a inexistência de um 
calendário fixo de atividades esportivas bem como o incentivo à prática esportiva profissional ou de competição, 
permitem a baixa utilização de alguns equipamentos, proporcionando a degradação dos mesmos e até mesmo a 
falta de conhecimento por parte da comunidade das possibilidades de uso destas estruturas.  

O que se aconselha é que, se não há demanda para a utilização regular destas estruturas, que seja aberta a 
utilização pública de forma controlada e monitorada.  

Nº Mapa  
Temático 

Nome Local 
Área total do local  

 Mini – Centro Esportivo     

Características 

 
–  01 Quadra Poli-esportiva contendo :  
      - Arquibancada                - Quadra sintética                - Arquibancada      
– Mini Estádio :  
      - Campo de Futebol oficial       - Iluminação para jogos noturnos 
      - Vestiário          - arquibancada para aprox. 10.000 pessoas (semicoberta) 
      - Cabine de imprensa               - bilheteria                  - setor administrativo  
      - área comercial 
–  02 Quadras de Tênis com alambrado piso cimentício  
–  01 Quadra poli-esportiva em piso cimentício 
-   Pista de Atletismo 
-   Pista para Salto em distância       
 

 
Nº Mapa  
Temático 

Nome Local 
Área total do local  

 Quadra esportiva das Cem Casas 
Núcleo JK (Cem 

Casas) 
 

Características 
- Quadra poli-esportiva contendo arquibancada para aprox. 600 pessoas, 
vestiário e sala para administração   
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Nº Mapa  
Temático 

Nome Local 
Área total do local  

 Quadra esportiva da Bela Vista Bairro Bela Vista  

Características - Quadra poli-esportiva contendo arquibancada, vestiário  
 

 

6.11.2.1 - Centro Esportivo Municipal :  

Ainda em implantação o Centro Esportivo Municipal que se encontra ainda em construção, possui uma área total 
de 49.000 m2 e quando consolidado abrigará área de estacionamento, pista de caminhada, duas quadras 
poliesportivas, e oito quadras de modalidades diversas, como tênis, vôlei, etc. 

Ainda conta com uma pista de atletismo, kartódromo, campo de futebol e um bosque contendo trilhas, lago e 
pista de caminhada.  

Dentro da estrutura do Centro Municipal já se encontra em operação a Pista de Aeromodelismo e também a 
Pista de Auto-Cross e Moto-Cross.  

A referida pista de Auto-Cross possui uma estrutura contendo área para apoio e estacionamento e vem sediando 
diversas etapas oficiais de campeonatos moto-ciclísticos e automotivos.    

 

6.12 - CLUBES SOCIAIS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS :  

6.12.1 - Associações de Classe: 

O município de Telêmaco Borba conta com um expressivo número de clubes sociais, a maioria dotados de infra-
estrutura para prática esportiva, lazer e eventos.  

Um dos clubes presentes no município data antes mesmo da instalação oficial do município localizado no Distrito 
de Harmonia e de propriedade particular das Indústrias Klabín, sendo de uso prioritários do seu quadro de 
funcionários. O Harmonia Clube está implantado às margens da represa da Usina ....................., e caracteriza-se 
por uma arquitetura rústica composta por rochas e madeira. Possui quadras poliesportivas que proporcionam a 
prática de esportes, como: tênis, basquete, futebol de salão, futebol society, canoagem, natação, etc. 

Ainda no contexto municipal podemos citar o Clube Araucária, também de propriedade das Indústrias klabín 
localizado no Distrito de Lagoa. Este clube foi construído para a realização de eventos e para prática esportiva 
dos trabalhadores da empresa que residem neste distrito. O clube possui infra-estrutura que permite a prática 
esportiva e de lazer comportando também a realização de eventos diversos.  

No contexto urbano podemos encontrar dois clubes sendo o Clube Atlético Monte Alegre – CAMA, localizado na 
Av. Vicente Machado número110 na área central da cidade, possuindo área para prática esportiva, lazer e 
eventos, caracterizando-se como um dos clubes mais tradicionais do município.  

O Clube de Campo Alvorada possui sede própria tendo em sua estrutura áreas de lazer, prática esportiva e de 
eventos. Localiza-se a Av. Senador Castro Ribas sem número.  

O município de Telêmaco Borba conta também com Associações de classe que através de suas sedes 
esportivas oferecem infra-estrutura para a prática esportiva e de lazer aos seus associados. Atualmente 
Telêmaco Borba conta com quatros principais associações, como: 

 

- AABB - Associação Atlética do Banco do Brasil ; 
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- A.A.B. - Associação Atlética do Banestado;  

- Associação dos Trabalhadores do Sindicato do Papel; 

Associação dos Servidores Municipais.  

 

6.12.2 – Clubes e Associações de Classe: 

O município de Telêmaco Borba conta com vários Clubes e Associações de Classe, incrementando a estrutura 
de lazer e a convivência social da população telêmacoborbense. Os clubes geralmente possuem estrutura 
esportiva estando localizados nos diversos bairros da cidade.  

 

Contexto urbano: 

 - Clube Atlético Monte Alegre – C.A.M.A 

Localizado em área central da cidade à Rua Vicente Machado, ocupa uma área de aproximadamente 11.300 m2, 
contendo uma sede administrativa com amplo salão de festas, salão de jogos, bar, piscina, quadras 
poliesportivas, academia de ginástica e churrasqueiras.  

É um dos clubes mais tradicionais da cidade, pois teve destacada participação no futebol profissional estadual, 
quando na década de 60 foi bicampeão da Taça Paraná de futebol amador. 

Possui atividades no verão de hidroginástica, aulas de natação e atividades utilizando a estrutura da academia 
de musculação.  

É responsável também pela promoção de festas e bailes durante o ano, com destaque para o Baile do Hawai 
promovido uma vez ao ano.  

- Clube de Campo Alvorada: 

Dotado de infra-estrutura esportiva, lazer e social, o clube de Campo Alvorada sedia com freqüência festas 
particulares e bailes. Sua área de lazer possui quadras poliesportivas, campos de futebol, piscinas, sauna e 
churrasqueiras.  

Possui também ampla sede administrativa e salão de eventos e pode abrigar aproximadamente 500 pessoas.  

- Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB : 

Associação destinada para o uso dos funcionários do Banco do Brasil e seus familiares, situada no Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, próximo ao Mini Centro esportivo, possuindo salão de festas, setor administrativos, quadras 
poliesportivas e piscinas.  

- Associação Atlética Banestado – AAB: 

De fundação e de propriedade do extinto Banco do Estado do Paraná, atualmente é de propriedade e uso dos 
funcionários do Banco Itaú. Localizada no Bairro São Francisco, possui salão de festas, churrasqueiras, piscinas 
e setor administrativo.  

- Associação do Sindicato do Papel: 

Construída pelo Sindicato dos Trabalhadores da indústria de papel de Telêmaco Borba, possui estrutura 
esportiva com quadras poli-esportiva coberta, piscinas e local para realização de eventos e festas contendo um 
salão de festas e churrasqueira, distribuídos em uma área de aproximadamente 13.800 m2. 

Contexto Municipal: 

- Harmonia Clube: 
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Localizado no Distrito de Harmonia às margens da Barragem de Harmonia para a utilização dos moradores 
locais e dos funcionários das Indústrias Klabin de Papel e Celulose, possuindo uma infra-estrutura que permite a 
prática esportiva em diversas modalidades através de várias quadras poliesportivas, campos de futebol suíço e 
society. Possui também piscinas para a prática de natação, bem como de uma piscina com água natural , feita 
com o auxílio de estrutura de madeira flutuante às margens do lago de harmonia.  

Sua área de lazer ainda contempla salão de jogos e sauna, restaurante, sede social com salão de festas e um 
amplo bosque com a presença de animais silvestres como capivaras e quatis. 

Rodeado de mata nativa e um grande lago possibilita a prática de pesca esportiva em algumas épocas do ano 
bem como uma interação com a natureza, sendo também uma atração turística para os visitantes do município.  

- Clube Atlético Araucária: 

 Situado no Distrito residencial de Lagoa de propriedade das Indústrias klabin a fim de proporcionar lazer e 
convivência social dos funcionários do setor florestal da empresa, caracteriza-se como sendo o primeiro clube 
esportivo no município, pois teve sua construção dada antes da instalação do município de Telêmaco Borba.  

Possui uma infra-estrutura de lazer com piscinas, sauna, quadras poliesportivas, campo de futebol e salão de 
festas.  

Caracteriza-se por sua arquitetura utilizando elementos naturais, transmitindo uma sensação de clube de campo.  

  

6.13 – SEGURANÇA PÚBLICA :  
A Segurança pública no município de Telêmaco Borba é composta pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros. Também conta com uma Comissão de Defesa Civil, sendo relacionados abaixo: 

 

6.13.1 - Corpo de Bombeiros:  

O grupamento do Corpo de Bombeiros está presente em Telêmaco Borba desde o ano de 1983, sendo 
responsável pelo atendimento de toda a microrregião que envolvem os municípios de Telêmaco Borba, Tibagí, 
Imbaú, Ortigueira, Reserva, Curiúva, Sapopema e Figueira.  

Denominado de 2º Sub-Grupamento, presta vários serviços de prevenção a toda comunidade da região , como: 

- Combate a Incêndios, fiscalização do cumprimento de normas para construção de edificações, no que diz 
respeito a projetos de prevenção e combate a incêndios; 

-  Buscas e Salvamentos de pessoas, bens e animais;  

-  Atendimentos Pré-Hospitalar relacionados a traumas, bem como casos de socorros à pacientes;  

- Atendimentos em casos de sinistros provenientes de calamidades naturais e ou acidentes de grandes 
proporções.  

Através de seus vinte e dois anos de existência o sub-grupamento do Corpo de Bombeiros vem prestando 
serviços de grande importância para a comunidade de Telêmaco Borba e região, onde no ano de 2005 foram 
registrados 1.198 atendimentos no município onde o que se destaca com maior número de ocorrências foi os 
acidentes de trânsito com 338 ocorrências, seguido por quedas de nível com um total de 186 ocorrências, 165 
atendimentos a agressão, 51 buscas e salvamentos e 190 registros de incêndios onde destes 130 incêndios 
ocorridos em vegetação.  

Com relação aos acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros, os acidentes de trânsito têm como principal 
causador a ingestão de bebidas alcoólicas por parte dos condutores sendo um dos principais locais destes 
acidentes.  
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Outra classe de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros local são as ocorrências de afogamentos, que 
aumentam devido à estação do ano e as condições naturais do município que é cortado por uma hidrografia 
abundante e variada.  

Para a minimização dos acidentes e a conscientização da população o sub-grupamento do Corpo de Bombeiros 
possui um projeto de implantação de Bombeiro mirim e a previsão de novos projetos como campanhas nas 
escolas e maior interação entre bombeiros e a comunidade.  

Relação de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros - 2005 

Ocorrência/mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag
o 

Set Out Nov Dez Total 

Acidentes de trânsito 28 27 26 25 24 29 32 31 30 24 24 38 338 

Agressão 14 16 13 16 8 14 11 12 17 11 14 19 165 

Busca e Salvamento 3 2 4 4 3 2 4 4 9 8 4 4 51 

Clínico 11 3 12 15 13 9 7 10 15 19 7 10 131 

Incêndio 1 3 5 1 6 4 8 8 6 5 8 5 60 

Incêndio em vegetação 1 5 30 5 10 6 13 18 11 2 10 19 130 

Prev. e auxílio à população 7 7 13 10 7 10 11 8 13 16 13 19 134 

Quedas 12 14 13 14 13 12 18 17 13 21 20 19 186 

Queimaduras/choque Eletr. 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

Total por mês 77 79 116 90 84 86 104 108 115 106 100 133 1198 
 

(Fonte: Sub-grupamento do Corpo de Bombeiro de T. Borba – 2006) 

Atualmente o Sub-grupamento, conta com um efetivo de 31 bombeiros, divididos em três funcionários 
administrativos, um oficial, dois sub-tenentes, três primeiro sargentos, três segundos sargentos, dois cabos e 
dezessete soldados.    

A estrutura física do quartel esta implantada à rua Washington Luiz, nº 289 localizada próximo à área central da 
cidade, sendo composta por : 

- 01 alojamento divido em quartos para pessoal de plantão; 

- 01 sala de comunicação, equipada com rádios VHF/FM, computador, telefones comerciais e de 
emergência, identificadores de chamadas, pabx, mapas e material informativo em geral; 

- 01 Cozinha e refeitório; 

- 01 Sala administrativa ; 01 Sala do FUREBOM (Fundo de Reequipamento dos Bombeiros); 01 
Almoxarifado;  

- 01 Estacionamento de para viaturas ; 

- 03 caminhões para combate a Incêndios, todos providos de tanques para transportes de água, bomba 
de água, e todos os materiais necessários para o atendimento de ocorrências, tais como: mangueiras, 
esguichos, materiais de arrombamento, material de rescaldo, material de corte, aparelhos 
desencarceradores, entre outros; 

- 01 ambulância preparada para realizar o suporte básico de vida para vítimas traumatizadas; 

- 03 veículos administrativos; 
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- 01 embarcação para serviços de socorro, salvamento e busca em caso de afogamentos ou serviços no 
meio líquido. 

Segundo informações fornecidas pelo Sub-tenente Tadeu Muarassú Machado o Corpo de Bombeiros enfrenta 
problemas para o abastecimento de água de suas viaturas de combate a incêndios devido à má distribuição, falta 
de manutenção e o número insuficiente de hidrantes públicos na área urbana, fazendo com que grandes 
distâncias sejam percorridas para o re-abastecimento das viaturas, além da baixa pressão que causa uma 
demora para a realização desta manobra, sendo prejudicial para as ações de emergências.  

Outro fator relacionado como problema para o sub-grupamento local é com relação a atual localização do 
grupamento (ver Mapa Temático de Segurança Pública) que se encontra em uma via de tráfego intenso com 
suporte inadequado prejudicando o deslocamento até outros acessos às demais áreas urbanas em situações de 
emergências .  

Percebe-se no Mapa Temático de localização de infra-estrutura de Segurança Pública, principalmente no caso 
do Corpo de Bombeiros, a necessidade da implantação de um segundo posto do Corpo de Bombeiros no Distrito 
Industrial de Telêmaco Borba, devido ao risco de incêndio que apresentam a maioria das indústrias ali instaladas 
e a grande distância da base atual, re-afirmando a necessidade de implantação de uma estrutura mais próxima 
para o atendimento desta demanda.  

Outros fatores devem ser levados em conta também com relação à legislação local, no que se refere ao sistema 
de prevenção e combate a incêndios das instalações industriais, que devem também possuir seu sistema próprio 
bem como treinar seus funcionários e criar brigadas industriais de prevenção e combate a incêndios, propostas 
estas que já vem sendo analisadas pelo Corpo de Bombeiros.  

 

6.13.2 - POLÍCIA MILITAR: 

A Polícia Militar no município de Telêmaco Borba foi instalada no dia 04 de agosto de 2005 como 3º Companhia 
Independente da Polícia Militar, ligada ao Comando de Policiamento do Interior - CPI, perdendo o vínculo com o 
1º BPM de Ponta Grossa instalado desde janeiro de 1970.  

Possui sua sede localizada às margens da Rodovia do Papel Km 21, próximo à entrada do município, podendo 
ser melhor visualizada em Mapa temático de Segurança Pública, possuindo uma área de 14.155 m2, contando 
com um efetivo de vinte policiais sendo o 01 Capitão, o major Antônio Olímpio Ramires Lima, 01 tenente, 03 
sargentos, 03 cabos e 12 soldados.  

A 3º CIPM atende atualmente 10 (dez) municípios sendo eles o município de Telêmaco Borba, Tibagí, Cândido 
de Abreu, Ortigueira, Imbaú, Reserva, Curiúva, Ventania, Figueira e Sapopema.  

São desenvolvidos pela 3ª CIPM o policiamento de trânsito, Patrulha Escolar, Projeto Povo caracterizado como 
policiamento comunitário, Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), Polícia 
Florestal e a manutenção de um Canil para treinamento de cães para policiamento em eventos e captura de 
drogas.  

Segundo informações da 3ª CIPM, sua Central de Operações recebe aproximadamente 5000 chamadas 
telefônicas mensais, sendo que 90% são causa sérios transtornos ao trabalho da polícia. 

    
6.13.3 - POLICIA CIVIL: 

A Polícia Civil do município de Telêmaco Borba está localizada na Avenida Ozório de Almeida Taques, número 
300. Fone: (42) 3272-1202. 

A 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba funciona também como Cadeia pública tendo capacidade para 89 
presos, às vezes ficando superlotada, acima da capacidade. 

A Cadeia pública possui dois setores, o antigo mais conhecido como cadeia pública, com capacidade para 25 
detentos, e o setor novo conhecido como fundão, com área de 393,00 m2, com 16 celas de capacidade para 04 
pessoas cada uma, incluindo uma cela para menores e para a classe feminina. 
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Na Cadeia pública estão autores de diversos crimes, condenados ou aguardando julgamento. Entre os crimes 
mais comuns são de roubos, homicídios, furto e tráfico de entorpecentes. 

No mês de outubro de 2005, 123 pessoas estavam presas, entre as quais 30 pelo crime de roubo, 21 por 
homicídio, 15 por furto, 15 por tráfico de entorpecentes, 05 por receptação (03 com alvará de soltura), 03 por 
porte ilegal de arma de fogo (02 com alvará de soltura), 02 por crime de caça e pesca predatória, 02 por atentado 
violento ao pudor, 01 por estupro e 01 por incêndio criminoso e o restante por outros crimes. 

 

6.13.4 - DEFESA CIVIL: 

Defesa Civil, segundo a Lei Municipal de nº 7534, entende-se como “o conjunto de medidas preventivas de 
socorro assistenciais e recuperativos destinados a evitar conseqüências danosas de eventos previsíveis a fim de 
preservar a moral da população e restabelecer o bem estar social quando da ocorrência de eventos”.  

A comissão de Defesa Civil – COMDEC do Município de Telêmaco Borba foi criada através do decreto de nº 
7.534 de 15 de outubro de 1.997, estando diretamente subordinada ao Prefeito Municipal, com a finalidade de 
coordenar a nível municipal os meios para atendimento a situações de emergências ou de calamidade pública. 

Segundo ainda o decreto de municipal de nº 7534, o COMDEC, constitui o instrumento de articulação de 
esforços do Município com as demais entidades públicas e privadas existentes na jurisdição municipal, além de 
manter constante contato com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil e com a Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil – CEDEC, como integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil.  

O Condec municipal é composto por servidores públicos e entidades não-governamentais que deverão colaborar 
nas ações de emergência e calamidade pública.  

A última alteração da composição do Condec foi regulamentada através do decreto de nº 12862 de junho de 
2006 onde foram nomeados os representantes dos órgãos da Administração direta e indireta, Municipal, 
Estadual, Federal e de Entidades Privadas e possui a seguinte composição: 

- Presidente                              : Eros Danilo Araújo ( Prefeito Municipal); 
- Adjunto                          : Pedro Slonikarz (vice-prefeito); 
- Diretor de Operações   :  Engº Fernando Gabriel de Oliveira 
- Secretária                      : Nery Aparecida Rocha Ramos; 
- Subcomissão de Rel. Públicas  : Marcio Luiz Andrade; 
- Subcomissão de Depósitos  : Silvio Tupiná; 
- Subcomissão de Segurança  : Major Antônio Olímpio Ramires Lima 
- Subcomissão de Abrigos  : José Reinaldo Antunes Carneiro;  
- Subcomissão de Saúde   : Maria Ieda Macedo de Camargo; 
- Subcomissão de Vistorias  : Luciano José Ignácio; 
- Subcomissão de Transportes  : Álvaro Queiroz; 
- Subcomissão de Donativos  : Rita Mara de Paula Araújo; 
Representantes das Entidades não Governamentais – CENG ;  
Representante da ACITEL – Associação Comercial e Industrial de T. Borba; 
Gerente do Banco do Brasil S/A; 
Gerente da Caixa Econômica Federal S/A; 
Gerente do Banco Itaú S/A; 
Gerente do Banco Brasileiro de Desconto S/A 
Gerente do Banco HSBC S/A; 
Gerente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 
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Gerente da Sanepar – Companhia de Saneamento e Esgoto do Paraná; 
Gerente da Copel – Companhia Paranaense de Energia Elétrica; 
Representante da industria Klabín do Paraná; 
Representante do Conselho Comunitário de Segurança de Telêmaco Borba. 

 

 6.14 – CULTURA : 

A Cultura no município de Telêmaco Borba em relação às responsabilidades do poder público é administrada 
através da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Recreação – SMCER.  

Esta secretaria municipal divide-se em  três divisões, sendo elas : Divisão de Cultura, Divisão de Esportes e 
Divisão de Recreação. 

No que tange as questões culturais o município de Telêmaco Borba apresenta atividades permanentes de 
fomento a cultura envolvendo a comunidade em geral, destacando-se as seguintes atividades :  

- Banda Municipal de Telêmaco Borba ; mantida pelo poder público municipal, realiza apresentações em eventos 
públicos e participa de festivais do gênero, sendo composta por membros de diversas idades. 

- Orquestra Municipal de Metais : orquestra vinculada a Secretaria Municipal de Cultura, composta por membros 
da comunidade em sua maioria jovens e adolescentes, se apresentando em eventos oficiais e festivais do 
gênero.  

- Oficina de Teatro : Realizado por meio da parceria com o Centro Cultural do Teatro Guairá,o qual envia 
oficineiros e técnicos ligados às artes cênicas para ministrar cursos e palestras aos alunos da Escola municipal 
de teatro; 

- Associação Cultural da Casa da Cultura : Entidade não-governamental composta por pessoas de todos os 
seguimentos da sociedade com o objetivo de fomentar, promover e divulgar atividades culturais no município; 

- Escola municipal de Cultura : realiza cursos de Ballet, violão, desenho artístico, óleo sobre tela e dança 
espanhola. A escola municipal possui aproximadamente 350 alunos a qual busca promover a formação e 
realização de eventos periódicos para a divulgação dos trabalhos realizados.; 

- Festival Internacional de Dança e Teatro de Telêmaco Borba : Realizado uma vez ao ano no mês de julho 
sendo um evento em parceria com o Programa Corredores Culturais do Mercosul, se encontrando incluso no 
calendário de eventos do município; 

- Festival Telêmaco Borba em Dança : Visa a promoção das atividades de dança no município envolvendo 
grupos formados na comunidade e busca ser incluso no calendário cultural do município. 

 Com relação a infra-estrutura voltado a cultura o município apresenta vários equipamentos passíveis da 
realização de eventos de grande porte, principalmente quando considerados ginásios esportivos como passíveis 
de abrigarem atividades culturais. 

- Casa da Cultura :   

É o principal equipamento voltado a cultura é denominado de Casa da Cultura, a qual abriga a sede 
administrativa da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Recreação, bem como, biblioteca pública municipal, 
salas para as oficinas de teatro e atividades culturais realizados pela SMECR.  

Devido a deficiência de prédios públicos administrativos a Casa da Cultura abriga também a sede administrativa 
da Secretaria Municipal de Educação, sendo disponibilizado um andar para abrigar setores o Staff da educação 
municipal, sendo assim algumas atividades da SMCER, sendo suprimidas e ou temporariamente desativadas.  

A Casa da Cultura abriga também um anfi-teatro com capacidade para aproximadamente 750 lugares, podendo 
sediar eventos culturais diversos destacando-se como um dos maiores do Gênero na região. 

-  Biblioteca Pública Municipal :  
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Conforme já exposto a biblioteca pública municipal encontra-se instalada nas dependências da Casa da Cultura 
municipal, possuindo um acervo variado contando com materiais para pesquisas e literatura diversa.  

A seguir são classificadas os principais dados administrativos da biblioteca pública  :  

Livros Tombados no ano de 1996 11.386 

Total de Sócios em 2005 6.893 

Total de Pesquisas no 1º semestre de 2005 12.506 

Empréstimos de Livros no 1º semestre de 2005 6.534 

Total de pessoas atendidas no 1º semestre de 2005 19.302 

Doações de livros no 1º semestre de 2005 308 

- Museu Histórico Municipal :  

Localizado também nas dependências da Casa da Cultura municipal, recebeu um total de 1.352 visitantes no 1º 
semestre de 2005.  

O museu histórico municipal apresenta como sendo um dos principais equipamentos culturais do município, pois 
o resgate histórico permite às gerações do presente e do futuro o conhecimento de suas origens,bem como a 
valorização das tradições culturais. Apesar da importância deste equipamento o mesmo se apresenta ainda de 
forma reduzida, devido a falta de espaços adequados para esta atividade, sendo necessária a busca de meios 
que viabilizem um melhor acondicionamento das instalações do Museu Municipal . 

- Concha Acu´stica :  

Anfiteatro a céu aberto que possui capacidade para abrigar aproximadamente 15.000 pessoas, podendo ser 
utilizado para atividades culturais, esportivas e outras. A  Concha Acústica localiza-se de fronte ao Terminal 
Rodoviário municipal e pode abrigar eventos de grande porte, sendo um dos maiores equipamento desta 
categoria em todo o estado.  

Não possui uma utilização constante devido a inexistência de eventos de grande porte,necessitando de 
manutenção em suas instalações. No prédio anexo destinado à área administrativa e de apoio, abriga também o 
Albergue municipal administrado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação Social.  

- Pavilhão de Exposições :  

Localizado às margens da Rodovia do Papel, próximo ao Núcleo Habitacional Bandeirantes, contando com dois 
salões cobertos utilizados para a realização de eventos diversos, como shows artísticos, feiras, etc.  

As festividades de comemoração do Aniversário Municipal também se caracterizam como um evento cultural no 
município, devido a programação diferenciada privilegiando atividades culturais, divulgação e apresentação dos 
talentos locais. Esta festividade é comemorada todo mês de março influenciando toda a micro-região. 

No entanto cabe a consideração de que o município ainda possui diversas características que possuem um 
potencial cultural a ser explorado de forma a divulgar a diversidade local, bem como servir de fonte de estudos 
para as novas gerações, como a valorização das atividades artesanais, arquitetura histórica (lagoa, harmonia e 
Fazenda Velha); 
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7.1 - PODER JUDICIÁRIO 

O poder judiciário no município conta com órgãos do Poder Judiciário de esfera estadual, contando com 
organismos da justiça comum e justiça especializada de primeira instância (ou grau de jurisdição), estando assim 
organizado: 

 

7.1.1 – Justiça Comum 

A Comarca de Telêmaco Borba foi instalada em 30 de janeiro de 1969, com sua sede ao Fórum local localizado 
na Rua: Leopoldo J. M. Voigt, nº 75, fone: 0 XX 42 – 3273 3330.  

A Comarca abrange os municípios de Telêmaco Borba e Imbaú e se trata de instância de entrância 
intermediária. 

A Comarca conta apenas com dois Juizes Titulares, um deles respondendo pelas Varas: Cível e anexos 
(comercial, registro público, execução fiscal e tributária); Eleitoral e Juizado Especial Cível. E o Outro Juiz Titular 
respondendo pelas Varas: Família, Infância e Juventude; Criminal e Juizado Especial Criminal. 

O juizado Especial Cível e Criminal no momento não conta com nenhum Juiz Leigo, contando apenas com três 
Juizes conciliadores. 

Assinala-se a existência do Cartório Distribuidor, que tem por função receber os processos e distribuí-los 
segundo a competência de cada vara, além de realizar o protocolo integrado estadual. Ainda há a  existência do 
Serviço Social do Fórum que se trata de departamento auxiliar da justiça e a existência do Ministério Público que 
conta com duas Promotoras de Justiça, as quais atuam nas áreas cível, criminal, execução penal, família, 
infância e juventude, e promotorias especializadas (eleitoral, meio ambiente, consumidor). 

A estrutura do fórum, além dos oficiais dos cartórios respectivos a cada vara e dos funcionários de cada cartório 
(que ao todo somam um total de 21 servidores) conta ainda com: 4 (quatro) Oficiais de Justiça e 6 (seis) 
servidores dos quais (2) dois são do judiciário estadual e três cedidos em empréstimo pela Administração 
Municipal e 1 (um) é funcionário do Conselho Comunitário de Segurança Pública. 

Como maior dificuldade encontrada pelo judiciário local aponta-se o volume excessivo de serviços e processos 
sob a responsabilidade de cada juiz. Tal se em razão de que como apontado ambos os Juizes respondem por 
mais de uma vara. 

Ocorre que o código judiciário estadual já criou em nosso município a Vara dos Juizados Especiais Cíveis e a 
separação da vara de família da vara criminal, onde dois novos juizes titulares assumiriam estas varas. Ocorre 
que embora tenha havido a criação ainda não houve a instalação destas varas. 

Neste respeito cabe considerar que no Estado do Paraná só existem duas comarcas onde houve criação de 
varas e ainda não ocorreram sua instalação, uma delas é a Comarca da Lapa (com cerca de 20.000 habitantes) 
e a outra é a nossa própria Comarca. 

 
7.1.2 – Justiça Especializada 

Como órgão do judiciário componente da justiça especializada o Município de Telêmaco Borba conta com a Vara 
do Trabalho da Comarca de Telêmaco Borba, com sua sede instalada a Rua Governador Bento Munhoz da 
Rocha Neto, nº344. 

Em sede trabalhista a jurisdição da Vara do Trabalho da Comarca de Telêmaco Borba abrange também os 
municípios de Curiúva, Imbaú, Reserva, Sapopema, Ortigueira e Figueira; 

A justiça do trabalho local conta com um juiz titular e 10 servidores. 

Compete a justiça do trabalho a apreciação dos dissídios individuais e coletivos (questões envolvendo 
trabalhadores e empregados). 
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 7.1.3 – Órgãos auxiliares do Judiciário: 

O Município e Comarca de Telêmaco Borba conta com as seguintes serventias auxiliares do Poder Judiciário: 

9.1.3.1 – Cartório do Registro Civil títulos e Documentos da Comarca de Telêmaco Borba, que abrange o 
Município de Telêmaco Borba, composta por três Juizes de Paz. É de competência deste cartório o 
assentamento dos nascimentos, casamentos e óbitos, também o registro de documentos particulares para que 
se tornem de fé pública, como, por exemplo, o registro de estatutos de sindicatos e associações. 

1.3.2 – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Telêmaco Borba, que abrange os municípios de 
Telêmaco Borba e Imbaú – compete a este cartório fazer o registro imobiliário da Comarca.  

1.3.3 – Tabelionato Borba, tabelionato da comarca de Telêmaco Borba, Imbaú e Ortigueira; compete a este ofício 
a confecção de documentos com fé pública, a exemplo procurações e declarações, também a declaração de fé 
pública em documentos assinados por particulares. 

 

7.2 – PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL 
O poder legislativo no município é representado pela Câmara de Vereadores com sede a Alameda Oscar Hey, nº 
99, fone: 0 XX 42 3272-3623. 

A instalação da Câmara Municipal se deu em 21 de março de 1964 e atualmente estamos na 10ª legislatura. 

A atual legislatura que se iniciou em 2004, conta com 10 (dez) vereadores sendo que a legislatura anterior 
contava com 13 (treze) vereadores, tendo sido reduzido o nº. de cadeiras em razão de lei federal. A estrutura 
legislativa é organizada por uma mesa diretora composta pelo Presidente da Câmara, Vice-Presidente, 1º 
Secretário e 2º Secretário. A presidência cujo mandado é de dois anos atualmente é ocupada pelo vereador 
João Ernesto Ribeiro.  

Ao presidente da Câmara além das funções legislativas como vereador e presidente da mesa diretora também é 
responsável pela direção administrativa da casa. 

Como estrutura administrativa a Câmara de Vereadores conta com a Presidência, Secretaria de Administração e 
Divisão de Administração; Secretaria de Finanças e Divisão Financeira; Procuradoria Jurídica e Assessoria 
Jurídica e Divisão Legislativa. 

Cada departamento é capitaneado por um chefe ou secretário sendo que todos estes ocupam cargos 
comissionados à exceção da assessoria jurídica que é cargo efetivo. 

O seu quadro de pessoal assim se apresenta: 

17 Servidores Comissionados 
 

10 Assessores de gabinete; 
01 Assessor jurídico; 
01 Secretário de Administração; 
01 Secretário de finanças; 
01 Chefe de Divisão Financeira; 
01 Chefe da Divisão de Administração; 
01 Chefe da Divisão Legislativa 

11 Servidores Efetivos 01 Avogado; 
02 Auxiliares Administrativos; 
01 Contador; 
03 Motoristas de carro leve; 
01 Telefonista (atualmente vago); 
04 Vigias; 
02 Zeladoras. 

05 Menores aprendizes (Guardas-mirins) 
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Quanto às vagas ocupadas pelos Assessores parlamentares é importante ressaltar que cada vereador tem 
direito a uma determinada verba para o pagamento desta assessoria de gabinete, sendo que esta verba pode 
ser utilizada para o pagamento de até três assessores. 

O custo mensal médio da folha de pagamento da Câmara Municipal é de R$ 92.883,59, o que corresponde a 48 
% de seu orçamento mensal que anualmente é na ordem de R$ 2.470.000,00. 

Dados a serem observados são: 

a) No momento o edifício da Câmara está em reforma de ampliação; 

b) O número de vereadores foi reduzido de 13 na legislatura anterior para 10 nesta atual legislatura; 

c) A maioria dos assessores legislativos são parentes em algum grau dos seus respectivos vereadores. 

d) A Câmara Municipal tendo direito a repasse de 8% da arrecadação do município faria jus, no ano de 2005, a 
uma verba na ordem aproximada de R$ 2.470.000,00, Todavia os seus gastos neste ano foram em torno de R$ 
1.652.000,00 ao que foi devolvido para a administração municipal a quantia R$ 818.475,82. 

 

7.3 – PODER EXECUTIVO – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
A organização da estrutura administrativa do executivo municipal se encontra regulamentada no artigo 1º da lei 
1.141/97 e assim se apresenta: 

 

7.3.1 - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, 
Estado do Paraná, é integrada pelos seguintes órgãos: 

 
1.  GABINETE DO PREFEITO 
1.1 Secretaria Geral do Gabinete 
1.2 Procuradoria Geral do Município 

1.2.1 Procuradoria Jurídica 
1.2.2 Sub-procuradoria Jurídica 

1.3 Ouvidoria Municipal 
1.4 Assessoria Técnica de Finanças e Legislação 
1.5 Assessoria Técnica de Obras e Serviços 
1.6 Assessoria de Integração Comunitária 
1.7 Assessoria Especial de Indústria Artesanal e Comércio 
1.8 Assessoria Especial de Assuntos Políticos 
1.9 Assessoria Técnica de Planejamento Urbano 
1.10 Assessoria Especial de Humanização de Favelas e Habitação 
1.11 Departamento de Controle Interno 
1.12 Serviço de Comunicação Social 
2.  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
2.1 Gabinete da Secretaria Municipal de Administração 
2.2 Divisão de Material e Patrimônio 

2.2.1 Seção de Licitações e Compras 
2.2.2 Seção de Almoxarifado 
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2.2.3 Seção de Recuperação e Controle Patrimonial 
2.3 Divisão de Recursos Humanos 

2.3.1 Seção de Relações Trabalhistas 
2.3.2 Seção de Processamento de Dados 
2.3.3 Seção de Salários e Folha de Pagamento 
2.3.4 Seção de Segurança e Orientação Funcional 

2.4 Divisão de Administração 
2.4.1 Seção de Vigilância Patrimonial 
2.4.2 Seção de Expedição, Protocolo e Arquivo 
2.4.3 Seção de Administração do Terminal Rodoviário 
2.4.4 Seção de Administração da Feira do Produtor 

3.  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
3.1 Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças 
3.2 Divisão de Administração Financeira 

3.2.1 Seção de Tesouraria 
3.2.2 Seção de Contabilidade e Orçamento 
3.2.3 Seção de Programação Orçamentária 

3.3 Divisão de Administração Tributária 
3.3.1 Seção de Cadastro e Lançamento 
3.3.2 Seção de Fiscalização e Arrecadação 
3.3.3 Seção de Controle da Dívida Ativa 

4.  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
4.1 Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
4.2 Divisão de Obras 

4.2.1 Seção de Edificações 
4.2.2 Seção de Infra-estrutura Urbana 
4.2.3 Seção de Moradias Populares 

4.3 Divisão de Pavimentação e Máquinas 
4.3.1 Seção de Manutenção Mecânica 
4.3.2 Seção de Pavimentação Urbana 
4.3.3 Seção de Serviços Auxiliares 
4.3.4 Seção de Transportes e Manutenção Preventiva 

4.4 Divisão de Urbanismo 
4.4.1 Seção de Cadastro e Desenho Técnico 
4.4.2 Seção de Paisagismo e Meio Ambiente 
4.4.3 Seção de Sinalização e Sistema Viário 
4.4.4 Seção de Licenciamento e Fiscalização de Obras 

4.5 Divisão de Serviços Públicos 
4.5.1 Seção de Serviços Urbanos 
4.5.2 Seção de Serviços Funerários 
4.5.3 Seção de Manutenção Elétrica e Iluminação Pública 

4.6 Divisão de Assistência à Agropecuária 
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4.6.1 Seção de Assistência Mecanizada 
4.6.2 Seção de Assistência Técnica e Apoio ao Produtor Rural 
4.6.3 Seção de Matadouro Municipal 

5.  SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL 
5.1 Gabinete da Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional 
5.2 Divisão de Desenvolvimento Econômico 

    5.2.1 Seção de Expansão Industrial 

5.2.2 Seção de Artesanato e Apoio ao Comércio 
5.2.3 Seção de Turismo, Feiras e Eventos 

5.3 Divisão de Assistência à Comunidade 
5.3.1 Seção de Coordenação Sindical e Assistência ao Trabalhador 
5.3.2 Seção de Proteção e Defesa do Consumidor 

6.  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E RECREAÇÃO 
6.1 Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação 
6.2 Divisão de Esportes 

6.2.1 Seção de Jogos Comunitários 
6.2.2 Seção de Aprendizado Esportivo 

6.3 Divisão de Recreação Orientada 
6.3.1 Seção de Promoções Populares 
6.3.2 Seção de Lazer Comunitário 

6.4 Divisão Cultural 
7.  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
7.1 Gabinete da Secretaria Municipal de Educação 
7.2 Divisão de Administração do Ensino 

7.2.1 Seção de Documentação Escolar 
7.2.2 Seção de Assistência ao Estudante 
7.2.3 Seção de Transporte Escolar e Movimentação de Pessoal 

7.3 Divisão de Planejamento de Ensino e Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico 
7.3.1 Seção de Orientação Escolar e Supervisão de Ensino 
7.3.2 Seção de Educação Infantil e Alfabetização de Adultos 
7.3.3 Centro Municipal de Produção de Material Didático 

7.4 Divisão de Ensino Profissionalizante 
7.4.1 Seção de Ensino Artesanal 
7.4.2 Seção de Ensino Profissionalizante 

8.  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
8.1 Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde 
8.2 Assessoria de Supervisão ao Atendimento Odontológico 
8.3 Divisão de Saúde Pública 

8.3.1 Seção de Atendimento Médico e Odontológico 
8.3.2 Seção de Vigilância Sanitária 

8.4 Divisão de Administração e Programação 
8.4.1 Seção de Apoio Administrativo 
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8.4.2 Seção de Coordenação Comunitária 
9.  SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
9.1 Gabinete da Secretaria Municipal de Ação Social 
9.2 Divisão de Promoção Humana 

9.2.1 Seção de Assistência à Maternidade e à Infância 
9.2.2 Seção de Triagem e Atendimento ao Carente 

9.3 Divisão de Atendimento ao Menor 
9.3.1 Serviço de Obras Sociais - SOS 
9.3.2 Seção de Creches Comunitárias 
9.3.3 Seção de Educação e Recuperação do Menor 
9.3.3.1 Coordenador de Casa Lar/Abrigo Transitório 

10. GABINETE DO VICE-PREFEITO 
10.1 Secretaria do Gabinete do Vice-Prefeito 

 

7.3.2 – Folha de pagamento: 

7.3.2.1 – Pessoal Ativo 

A administração municipal conta com 1.718 postos de trabalho, destes 360 são postos de trabalho de cargos 
comissionados e 1.358 são postos de trabalho de cargos efetivos. Destes postos de trabalho, atualmente 1.633 
se encontram ocupados, sendo que destes 347 postos são ocupados por servidores comissionados e 1.286 são 
ocupados por servidores efetivos. Sua folha de pagamento no mês de março de R$ 2006 foi na ordem 
aproximada de R$ 1.350.000,00, quanto ao limite legal imposto pela lei de responsabilidade fiscal os gastos do 
município com folha de pagamento orbitam em torno de 47,5% sendo o limite prudencial de 51% e o limite legal 
de 54%. 

 

7.3.2.2 – Servidores Inativos 

Em 31/03/06 havia 223 servidores aposentados recebendo benefícios na ordem total de R$ 120.891,14; 56 
pensionistas recebendo benefícios na ordem total de R$ 26.171,61; 58 gozando de benefício de auxilio doença 
ou acidente, recebendo na ordem total de R$ 23.444,24. Sendo quem paga a estes servidores é o FUMPREV – 
Fundo Previdenciário, Órgão da administração municipal indireta. 

   

7.3.2.3. - Quanto ao quadro de pessoal este assim se apresenta: 

– Servidores do denominado Grupo Ocupacional I – Pessoal de Nível Superior   

Nº Cargo  Nº Cargo  
5 Advogado                                  1 Engenheiro Sanitarista 
3 Analista de Sistemas 2 Farmacêutico 
11             Assistente Social                       2 Fisioterapeuta 
2 Bibliotecário 4 Fonoaudiólogo 
2 Bioquímico 1 Jornalista 
21 Cirurgião Dentista 30 Médico 
2 Contabilista 1 Médico do Trabalho 
3 Enfermeira 2 Médico Veterinário 
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1 Engº. Agrônomo 3 Nutricionista 
1 Engº. de Segurança 30 Pedagogo 
5 Engenheiro Civil 5 Psicólogo 
  8 Professor de Educação Física 

 

– Servidores do denominado Grupo Ocupacional II - Pessoal Técnico de 2º Grau 

Nº Cargo  Nº Cargo  
30 Assist. Administrativo 4 Operador de Computador 
3 Assist. de Bibliotecário 2 Operador de Raio X 
8 Assist de Consult. Odontológico 1 Técnico Administrativo 
2 Assistente Cultural 4 Técnico em Contabilidade 
2 Assistente Técnico 1 Téc. em Processamento de Dados 
2 Desenhista Técnico 3 Técnico em Saneamento 
1 Economista Doméstico 5 Técnico em Higiene Dental 
25 Fiscal 3 Topógrafo 
4 Inspet. De Vigilância à Saúde 

 

– Servidores do denominado Grupo Ocupacional III - Pessoal de Nível Prático 

Nº Cargo  Nº Cargo  
5 Armador 10 Jardineiro 
2 Arquivista 3 Latoeiro 
20              Aux. Administrativo           3 Lubrificador 
10 Auxiliar de Cozinha 4 Marceneiro 
15 Aux. de Enfermagem 3 Marteleteiro 
20 Auxiliar de Escritório 5 Mecânico Auxiliar 
15 Auxiliar de Saúde 4 Mecânico de Carros Leves 
25 Auxiliar Social 4 Mecânico de Máq. Leves 
300 Auxi. de Serv. Gerais 8 Mecânico de Maqui. Pesadas 

2 Baliseiro 25 Motorista de Carros Leves 
3 Borracheiro 30 Motorista de Carros Pesados 
10 Calceteiro 20 Operador de Máquinas Leves 
22 Carpinteiro 20 Operador de Maqui. Pesadas 
10 Copeira 2 Operador de Britador 
10 Cozinheira 10 Orientador Infantil 
2 Desenhista Artístico 30 Pedreiro 
12 Eletricista 8 Pintor de Paredes 
5 Encanador 70 Servente 
57 Encarregado de Serviço 3 Soldador 
9 Esfolador 2 Sonorizador 
2 Iluminador de Palco 57 Supervisor 
2 Instrut.  Banda Musical 10 Técnico Esportivo 
2 Instrutor de Bateria 6 Telefonista  
2 Instrutor de Coral 2 Vidraceiro 
2 Instrutor de Teclado 130 Vigia 
  80 Zelador 
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– Servidores do denominado Grupo Ocupacional IV - Pessoal de Magistério 

Nº Cargo  
6 Professor Leigo 
9 Professor Leigo cursando Magistério 

250 Professor c/ Magistério   
100 Professor c/ Magistério cursando Universidade 
100 Professor  c/ curso universitário 

 

 – Servidores ocupantes de cargos em comissão 

Nº Cargo  
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
1 Secretário Geral do Gabinete 
1 Procurador Geral 
1 Procurador Jurídico 
1 Sub-procurador Jurídico I 
2 Sub-procurador Jurídico II 
1 Ouvidor Municipal 
1 Assessor Técnico de Finanças e Legislação 
1 Assessor Técnico de Obras e Serviços 
1 Assessor de Integração Comunitária 
1 Assessor Especial de Indústria Artesanal e Comercio 
1 Assessor Especial de Assuntos Políticos 
1 Assessor Técnico de Planejamento Urbano 
1 Assessor Especial de Humanização de Favelas e Habitação 
1 Chefe do Serviço de Comunicação Social 
1 Chefe de Gabinete    
7 Assistente Executivo I 
4 Oficial de Gabinete 
8 Assistente I 
5 Assistente II 
9 Assistente III 
  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
1 Secretário Municipal de Administração 
1 Chefe da Divisão de Material e Patrimônio 
1 Chefe da Seção de Licitações e Compras 
1 Chefe da Seção de Almoxarifado 
1 Chefe da Seção de Recuperação e Controle Patrimonial 
1 Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
1 Chefe da Seção de Relações Trabalhistas 
1 Chefe da Seção de Processamento de Dados 
1 Chefe da Seção de Salários e Folha de Pagamento 
1 Chefe da Seção de Segurança e Orientação Funcional 
1 Chefe da Divisão de Administração 
1 Chefe da Seção de Vigilância Patrimonial 
1 Chefe da Seção de Expedição, Protocolo e Arquivo 
1 Chefe da Seção de Administração do Terminal Rodoviário 
1 Chefe da Seção de Administração da Feira do Produtor 
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2 Assistente Executivo I 
1 Assistente Executivo II 
9 Assistente I 
5 Assistente II 

13 Assistente III 
  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
1 Secretário Municipal de Finanças 
1  Chefe da Divisão de Administração Financeira 
1 Chefe da Seção de Tesouraria 
1 Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento 
1 Chefe da Seção de Programação    Orçamentária 
1 Chefe da Divisão de Administração Tributária 
1 Chefe da Seção de Cadastro e Lançamento 
1 Chefe da Seção de Fiscalização e Arrecadação 
1 Chefe da Seção de Controle da Dívida Ativa 
1 Assistente Executivo I 
1 Assistente Executivo II 
8 Assistente I 
5 Assistente II 
7 Assistente III 
  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
  
1 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
1 Chefe da Divisão de Obras 
1 Chefe da Seção de Edificações 
1 Chefe da Seção de Infra-estrutura Urbana 
1 Chefe da Seção de Moradias Populares 
1 Chefe da Divisão de Pavimentação e  Máquinas 
1 Chefe da Seção de Manutenção Mecânica 
1 Chefe da Seção de Pavimentação Urbana 
1 Chefe da Seção de Serviços Auxiliares 
1 Chefe da Seção de Transportes e Manutenção Preventiva 
1 Chefe da Divisão de Urbanismo 
1 Chefe da Seção de Cadastro e Desenho Técnico 
1 Chefe da Seção de Paisagismo e Meio Ambiente 
1 Chefe da Seção de Sinalização e Sistema Viário 
1 Chefe da Seção de Licenciamento e Fiscalização de Obras 
1 Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
1 Chefe da Seção de Serviços Urbanos 
1 Chefe da Seção de Serviços Funerários 
1 Chefe da Seção de Manutenção Elétrica e Iluminação Pública 
1 Chefe da Divisão de Assistência à Agropecuária 
1 Chefe da Seção de Assistência Mecanizada 
1 Chefe da Seção de Assistência Técnica e Apoio ao Produtor Rural 
1 Chefe da Seção de Matadouro Municipal 
3 Assistente Executivo I 
3 Assistente Executivo II 

13 Assistente I 
6 Assistente II 

12 Assistente III 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E 
 INDÚSTRIA CONVENCIONAL 
1 Secretário Municipal do Trabalho e Indústria Convencional 
1            Chefe da Divisão de Desenvolvimento Econômico 
1 Chefe da Seção de Expansão Industrial 
1 Chefe da Seção de Artesanato e Apoio ao Comércio 
1 Chefe da Seção de Turismo, Feiras e Eventos 
1 Chefe da Divisão de Assistência à  Comunidade 
1 Chefe da Seção de Coordenação Sindical e Assistência ao Trabalhador 
1 Chefe da Seção de Proteção e Defesa do Consumidor 
1 Assistente Executivo I 
1 Assistente Executivo II 
6 Assistente I 
3 Assistente II 
7 Assistente III 
  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, 
 CULTURA E RECREAÇÃO 
  
1 Secretário Municipal de Esportes, Cultura e Recreação 
1 Chefe da Divisão de Esportes 
1 Chefe da Seção de Jogos Comunitários 
1 Chefe da Seção de Aprendizado Esportivo 
1 Chefe da Divisão de Recreação Orientada 
1 Chefe da Seção de Promoções Populares 
1 Chefe da Seção de Lazer Comunitário 
1 Chefe da Divisão Cultural 
1 Assistente Executivo I 
2 Assistente Executivo II 
6 Assistente I 
3 Assistente II 
9 Assistente III 
  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  
1 Secretário Municipal de Educação 
1 Chefe da Divisão de Administração do Ensino 
1 Chefe da Seção de Documentação Escolar 
1 Chefe da Seção de Assistência ao Estudante 
1 Chefe da Seção de Transporte Escolar e Movimentação de Pessoal 
1 Chefe da Div. de Planej. de Ensino e Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico 
1 Chefe da Seção de Orientação Escolar e Supervisão de Ensino 
1 Chefe da Seção de Educação Infantil e Alfabetização de Adultos 
1 Chefe do Centro Municipal de Produção de Material Didático 
1 Chefe da Divisão de Ensino Profissionalizante 
1 Chefe da Seção de Ensino Artesanal 
1 Chefe da Seção de Ensino Profissionalizante 
1 Oficial de Gabinete 
2 Assistente Executivo I 
1 Assistente Executivo II 
6 Assistente I 
6 Assistente II 

17 Assistente III 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
1 Secretário Municipal de Saúde 
1 Assessor de Supervisão ao Atendimento Odontológico 
1 Chefe da Divisão de Saúde Pública 
1 Chefe da Seção de Atendimento Médico e Odontológico 
1 Chefe da Seção de Vigilância Sanitária 
1 Chefe da Divisão de Administração e Programação 
1 Chefe da Seção de Apoio Administrativo 
1 Chefe da Seção de Coordenação Comunitária 
1 Assistente Executivo I 
1 Assistente Executivo II 
6 Assistente I 
5 Assistente II 

13 Assistente III 
  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
1 Secretário Municipal de Ação Social 
1 Chefe da Divisão de Promoção Humana 
1 Chefe da Seção de Assistência à Maternidade e à Infância 
6 Coordenador de Creche 
1 Chefe da Seção de Triagem e Atendimento ao Carente 
1 Chefe da Divisão de Atendimento ao Menor 
1 Chefe do Serviço de Obras Sociais - SOS 
1 Chefe da Seção de Creches Comunitárias 
1 Chefe da Seção de Educação e Recuperação do Menor 
1 Assistente Executivo I 
1 Assistente Executivo II 
7 Assistente I 
4 Assistente II 

11 Assistente III 
  
 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL 
1 Assistente I 
2 Assistente III 
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77..44  ––  AANNÁÁLLIISSEE  DDAA  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO    

7.4.1 - Leis Municipais existentes: 

A legislação municipal é bastante ampla e como todas as outras trata dos diversos assuntos pertinentes a 
cidade, entre a legislação municipal se destacam as leis:  

LEI ANO ASSUNTO ALTERAÇÕES 
335 1975 Cód. de Posturas 339;364;366;373;808;1334;1337;1343;1374;1411;13

83;1496 
678 1984 Cód. de Obras 726;1155;1475 

 
725 1986 Zoneamento 767; 895; 1425; 1469; 1535 
732 1986 Parcelamento do Solo 1251; 1270 
784 1989 Prodefi 832; 1017 
814 1990 Lei Orgânica 862/91; 916/92; 982/94; 1041/95; 1135/97; 1378/02 
968 1993 Previdência Func. Público 1065; 1088; 1107; 1125; 1386; 1472 
969 1993 Servidor Público  
1082 1996 Código de Arborização  
1106 1997 Transporte Escolar 1210; 1521 
1141 

 
1997 Administração 

Prefeitura 
1364; 1522; 1529; 1530; 1158; 1171; 1316; 1330; 

1348; 1493; 1501 
1153 1997 Zona Verde       1479; 1284; 1197 
1190 1998 Código Tributário 1248; 1362; 1485; 1489 
1221 1999 Feiras  
1277 2000 Perímetro Urbano  
1500 2005 Escola Cidadania  
1503 2005 Insp. Municipal  
1519 2005 Institui o conselho de Defesa do 

Consumidor 
 

1534 2005 Isenta os Deficientes Físicos do 
pagamento da tarifa de ônibus 

 

 
 

7.4.1 - Lei orgânica 

O município de Telêmaco Borba é regido pela lei Orgânica 814/90 promulgada em 05 de abril de 1990, alterada 
pelas leis 862/91; 916/92; 982/94; 1041/95; 1135/97; 1378/02. A Lei Orgânica aborda em seu texto as seguintes 
questões: organização política administrativa; competências; bens municipais; organização dos poderes 
municipais incluindo sob este tópico a organização do poder executivo e do poder legislativo; administração 
municipal incluindo sob este tópico o planejamento municipal, as obras e serviços públicos, os servidores 
municipais, a tributação, orçamento e finanças municipais; a ordem econômica e social incluindo sob este tópico 
a política urbana, a política agrária e agrícola e por fim a ordem social. 

No que diz respeito a política urbana, incluindo o Plano Diretor, a LO trata a questão de maneira satisfatória, 
prevendo a elaboração de ambos os institutos e inclusive prevendo a aplicação do IPTU progressivo previsto no 
art. 183 da CF/88 embora sem qualquer amparo legal na legislação estadual e/ou federal disponha que a 
aplicação do parcelamento ou edificação compulsória só se aplica aos casos de imóveis destinados para a 
habitação popular, instalação de logradouros e vias públicas ou edificações de relevante interesse social. Tal 
dispositivo deve ser alterado posto que ilegalmente desvirtua o instrumento. 
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Cumpre ser observado que desde a promulgação da LO não se implementou qualquer política urbana nos 
moldes previsto na lei tampouco se elaborou o Plano Diretor do Município. 

Ainda como falha, sem qualquer amparo legal em legislação estadual ou federal o parágrafo 2º do artigo 165 
prediz que o Plano Diretor será aprovado por 2/3 da Câmara em duas sessões e, em completa contradição, no 
artigo 56 afirma que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta da Câmara, ou seja, 50% + 1 
dos votos da casa legislativa, e este artigo em seu parágrafo único elenca no inciso V a Lei do Plano Diretor, 
questão esta que também necessita de correção. 

Em relação as legislações estaduais e federais a lei orgânica não apresenta incompatibilidades aparentes, 
mesmo porque a sua elaboração se deu após a constituição de 1988. 

Outro aspecto a ser considerado é que esta lei entrou em vigor já a praticamente 16 anos tendo sofrido algumas 
alterações ao longo deste tempo, o que leva a algumas implicações que trataremos noutro momento desta 
análise.  

 

7.4.2 - Código de Postura Municipais (lei 335/75) 

Esta lei, dentro do poder regulamentação legal competente ao município trata das condutas dos cidadãos 
tipificadas como infrações administrativas de conduta, aplicando as respectivas penas. Esta lei abrange em seu 
corpo as questões de conduta do cidadão nos aspectos: 

sanitário abrangendo: a higiene das vias públicas, higiene das habitações, higiene da habitação; 

ordem pública abarcando: os costumes, tranqüilidade e divertimentos públicos, do transito público inclusive 
transito de animais, medidas referentes a animais,  e a extinção de insetos nocivos, funcionamento do comércio 
e da industria; 

Medidas de urbanismo, obras e segurança pública abrangendo: obras edilícias privadas, loteamentos, 
arruamento e zoneamento, vias e logradouros públicos (onde trata do empachamento, tapumes e numeração de 
logradouros), cemitérios públicos, inflamáveis e explosivos, queimadas. 

Normas pertinentes a mobilidade urbana como por exemplo o empachamento de calçadas; 

Abastecimento de carne abrangendo: localização instalação e funcionamento dos matadouros, matança de 
animais e inspeção sanitária, açougues e abastecimento de carne-verde. 

Horário de funcionamento do comércio; 

Quanto a esta lei cabe considerar que a mesma já tem mais de 30 anos de existência sendo que ao longo deste 
tempo sofreu inúmeras alterações, conseqüência disto é que esta lei se apresenta extremamente desatualizada, 
por exemplo proíbe que pessoas saiam as ruas mascaradas em dias que não sejam de festividades de carnaval. 
Ou seja trata de assuntos que já se encontram em desuso ao passo que se omite acerca de questões 
relevantes, como por exemplo acerca do transporte coletivo urbano. 

Também se verifica que esta lei trata de questões que não necessariamente seriam de sua alçada como por 
exemplo, parcelamento do solo, zoneamento urbano, obras edilícias, mobilidade urbana. 

Em comparação com legislações correlatas de outros municípios verifica-se que esta lei trata aproximadamente 
dos mesmos assuntos, embora os trate de maneira desatualizada. 
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No que diz respeito a sua aplicabilidade se verifica que esta lei não é integralmente cumprida sobretudo no que 
diz respeito a proibição do empachamento de calçadas, razão disto seria a deficiência da fiscalização. 

7.4.3 - 678/84 – Código Municipal de Obras 

Esta lei trata das normas edilícias aplicáveis na zona urbana do município, entre as quais as normas referentes 
ao licenciamento, execução e padrões edilícios. Não apresenta grandes divergências com as legislações 
correlatas de outros municípios, tampouco muitas alterações ocorridas ao longo dos anos. 

Todavia apresenta em seu corpo algumas falhas e omissões, a exemplo: 

não prevê a possibilidade da existência de cômodos iluminados e ventilados por meios artificiais; 

não prevê regras aplicáveis a condomínios fechados e as edificações geminadas; 

determina quais as dimensões permitidas para os cômodos das residências, todavia permite subterfúgios, por 
exemplo determina que o 2º quarto duma residência tenha determinada dimensão, todavia se o mesmo cômodo 
for denominado no projeto como escritório ou despensa permite que tais dimensões sejam reduzidas; 

determina que certos imóveis comerciais tenham que ser edificados prevendo no projeto a existência de 
garagens 

não traz qualquer regulamentação pertinente as casas pré-fabricadas em madeira, 

Na prática se verifica que esta lei é muito burlada no município, seja pela utilização de subterfúgios ou em razão 
da fiscalização deficiente que permite que muitos particulares realizam suas obras edilícias sem qualquer 
interferência da administração municipal. 

7.4.4 - Lei 725/86 – lei do zoneamento 

Esta lei trata do zoneamento urbano no município, abordando também os tipos de uso do solo e os parâmetros 
mínimos de ocupação permissíveis segundo cada tipo de zoneamento, definindo o tipo de zoneamento de cada 
área urbanizada do município. 

Esta lei data de 1986 tendo sofrido inúmeras alterações, em especial no que se refere ao tipo de Zona de 
determinadas áreas do município. 

Quanto a esta lei em especial há que ser considerado sua aplicabilidade no município que é extremamente 
deficiente por vários motivos, entre eles: 

nem mesmo os próprios setores da administração municipal que tratam com questões urbanísticas tem 
conhecimento da situação de zoneamento de determinadas áreas da cidade, isto se dá em razão de que inexiste 
uma metodologia de divulgação interna das alterações legais, tampouco existindo um banco de dados oficial da 
legislação municipal; 

a situação real do zoneamento do município é totalmente diversa daquilo que consta na legislação. Isto se dá 
não só pelo motivo anterior, como também por falta de fiscalização e ainda em razão de que quando esta lei foi 
promulgada já haviam usos consolidados divergentes da situação do zoneamento da área; 

No que diz respeito a qualidade da lei se tem que a mesma é equivocada em diversos aspectos, a exemplo: 

 a lei permite usos nocivos próximos a usos residenciais, ou em áreas nobres e centrais e define sob os mesmos 
grupos de uso usos diametralmente opostos e incompatíveis entre si. 

Traz proibições e permissões de uso equivocadas, por exemplo permite oficinas, motéis, depósitos de 
inflamáveis e ferros-velhos em ZCII, oficinas e borracharias em ZRII; 

Proíbe sejam edificadas residências em madeira nas ZRI e ZRII; 
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Em evidente incompatibilidade entre leis prevê a edificação de geminados com frente de 6,00 metros todavia a 
lei de parcelamento do solo não permite lotes com tal testada, assim é possível edificar um geminado mas não 
se pode vender o mesmo com matrícula individualizada, o que não faz o menor sentido. 

Apresenta ainda algumas divergências com a legislação federal, por exemplo, trata das áreas de drenagem 
nominando-as por fundos de vale, determinando sua preservação porém determina faixas de proteção em 
dimensões inferiores a legislação federal e ainda permite a canalização de córregos; 

Apresenta ainda algumas omissões em relação as legislações correlatas de outros municípios a exemplo não 
prevê taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento o mínimo e máximo, taxa de ocupação mínima. 

A primeira omissão diz respeito a manutenção de áreas permeáveis nos terrenos a fim de evitar alagamentos e 
enchentes e preservar os lençóis freáticos, já coeficiente de aproveitamento mínimo e máximo e taxa de 
ocupação mínima são parâmetros de uso do solo que possibilitam a verificação do cumprimento da função social 
da propriedade urbana e ainda controle do adensamento populacional, ambos mecanismos necessários para 
implantação de instrumentos urbanísticos por meio do Plano Diretor. 

Pode-se afirmar com certeza que esta lei apresenta-se confusa, equivocada e sem aplicabilidade prática, 
necessitando ser totalmente refeita. 

7.4.5 - Lei 732/86 – lei de parcelamento do solo urbano 

Esta lei data de 1986 e trata da questão do parcelamento do solo urbano, a sua época foi elaborada seguindo as 
regras da legislação federal. Atualmente se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Ocorre que a 
legislação Federal (Resolução 303 CONAMA), que trata das áreas de preservação permanente, determina que 
deve ser respeitada uma faixa de no mínimo 30 metros as margens de córregos, aumentando gradativamente tal 
faixa conforme o volume deste corpo d’agua, porém a lei municipal em questão prevê faixa de proteção de 
apenas 15 metros e de 50 metros ao longo do Rio Tibagí (quando esta deveria ser de 100 metros). Outra 
divergência com a lei federal é a permissão para se aterrar e canalizar córregos.  Ao longo de seus 20 anos de 
existência desta lei ela sofreu poucas alterações. 

O que mais se apresenta como deficiência desta lei é que a mesma pouco contempla as questões ambientais 
hora em vigência. 

Outro aspecto considerável é a não permissão de subdivisão de lotes urbanos em lotes menores com testada 
inferior a 10 metros impossibilitando  a individualização de imóveis com edificações geminadas ou mesmo a 
individualização de imóveis comerciais cujas testadas sejam inferiores a estas dimensões. 

 

7.4.6 - Lei 784/89 – Lei do Prodefi 

Lei do Programa de Desenvolvimento e Fomento Industrial esta lei trata dos incentivos que podem ser dados 
pela administração municipal para o desenvolvimento industrial do município e também de certa forma trata do 
ordenamento territorial do município no que diz respeito a instalação de industrias, prevê ainda a criação do 
CONDEFI – Conselho de desenvolvimento e fomento industrial.   

Esta lei prevê entre outros incentivos de ordem fiscal e tributária que o município poderá ceder em comodato 
imóveis de sua propriedade para que as empresas implantem suas unidades fabris. Neste aspecto particular se 
tem que o instituto do comodato, nos termos que prevê a lei civil pátria, não se presta ao fim dado por esta lei. 

 

 7.4.7 - Lei 1.082/96 - Código de Arborização 

Esta embora se denomine de Código de Arborização do Município, pretende tratar não só da vegetação arbórea 
existente no município, mas também abordar outras questões pertinentes ao meio ambiente como por exemplo a 
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classificação das áreas verdes, a proibição de parcelamento do solo em áreas de vegetação significativa, trata 
do manejo de parques, praças canteiros e jardins públicos pela administração municipal tratando das proibições 
quanto aos particulares instituindo inclusive multas face o descumprimento da lei. 

Quanto a esta lei cabe considerar que a mesma trata do assunto de forma insuficiente posto que não se 
apresenta suficientemente completa para que se configure um Código Ambiental, a mesma insuficiência se faz 
presente até mesmo em se considerando tal lei como um código de normas pertinente apenas a arborização 
urbana. Estas deficiências se tornam mais evidentes ao se comparar esta lei com leis correlatas de outros 
municípios. 

Quanto a aplicabilidade desta lei se verifica que a mesma é praticamente ineficaz sendo que a administração 
municipal pouco implementa desta lei e no tocante ao seu cumprimento por parte do cidadão se verifica que a lei 
não apresenta qualquer eficácia, fato este que se comprova facilmente uma vez que é comum no município que 
as pessoas cortem ou podem arvores sem que nada aconteça.  

Assim se tem que esta lei pouco se presta ao fim a que se destina, embora tenha certa valia como aspiração ao 
trato da questão ambiental.  

7.4.8 - Lei 1.141/97 – trata da organização administrativa da PMTB e do quadro 
de pessoal 

Esta lei trata da organização da estrutura administrativa do poder executivo municipal, divide a administração 
municipal em suas secretarias, divisões e seções, determinando qual a competência e o quadro de pessoal 
efetivo de cada setor da administração pública direta. 

Esta lei é bastante completa, servindo-se ao fim a que se destina embora na prática a organização administrativa 
se dê de forma um pouco diversa daquilo que consta na lei, isto dado as próprias necessidades políticas de cada 
administração. 

As falhas desta lei são as lacunas que apresenta, como por exemplo não prever na estrutura da administração 
um setor que trate do transporte coletivo urbano, um setor voltado ao planejamento urbano e uma estrutura 
voltada a gestão do meio ambiente. Ainda outra falha seria o trato de questões correlatas como questões 
totalmente dissociadas a exemplo urbanismo, habitação, sistema viário e meio ambiente. 

No que diz respeito ao seu considerável numero de alteração posteriores a sua promulgação verifica-se que 
estas foram na sua maioria no sentido de alterar cargos e salários ou atribuições de algumas pastas, sem que 
com isso tenham criado alterações significativas. 

 

7.4.9 - 1.190/98 – Código Tributário 

Esta é a lei que trata do sistema tributário municipal, possui uma redação satisfatória e não apresenta omissões 
ou contradições que comprometam sua eficácia ou legalidade embora tenha sofrido varias alterações ao longo 
do tempo. 

7.4.10 - Lei 1277/2000 lei do perímetro urbano 

Esta é a lei que define o perímetro urbano do município, e embora a cidade tenha se expandido nos últimos anos 
o seu perímetro ainda corresponde ao que está definido nesta lei. 

O único problema no que diz respeito ao perímetro urbano que se tem conhecimento é o fato de que a maior 
parte do distrito industrial não fazer parte do perímetro urbano tal qual definido nesta lei, sendo considerado área 
rural.  
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Outras leis que merecem menção: 

1153 1997 Zona Verde       
1190 1998 Código Tributário 
1221 1999 Feiras 
1277 2000 Perímetro Urbano 
1500 2005 Escola Cidadania 
1503 2005 Insp. Municipal 
1519 2005 Institui o conselho de Defesa do Consumidor 
1534 2005 Isenta os Deficientes Físicos do pagamento da tarifa de ônibus 

 

a) lei 1.106/97 lei que regulamenta o transporte escolar no município, merece destaque por ser a única lei 
municipal que trata do transporte coletivo de pessoas, tal lei segue as normas legais pertinente a 
espécie, nada mais tendo a considerar a respeito que tenha relevância exceção de que a lei 1.141 deixa 
a cargo da SMOSP a fiscalização do transporte de escolares. 

b) Lei 1.153/97 lei que regulamenta a Zona Verde, estacionamento pago nas ruas do município, esta lei 
merece comentários a medida que trata de questão relacionada a mobilidade urbana e sistema viário. 

c) Lei 1.277/00  esta lei regulamenta a realização feiras no município, na verdade trata de feiras de 
negócios, não se presta a regulamentar feiras livres (feias de alimentos) no que a legislação municipal é 
completamente omissa. 

d) Lei 1.500/2005 lei da escola da cidadania, esta lei trata de organismo da estrutura administrativa voltada 
a educação cidadã ou seja a educação de adultos para a prática da cidadania, esta lei carece ainda de 
regulamentação. 

Por fim merecem menção as leis que tratam da participação dos cidadãos nas questões de interesse local, quer 
sejam as leis que regulamentam os conselhos municipais. 

Sendo que a legislação municipal prevê a existência dos conselhos de: 

a) Conselho Municipal de Turismo; 

b) Conselho Municipal de Saúde; 

c) Conselho da alimentação escolar; 

d)  Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; 

e) Conselho Municipal do Bem - Estar Social; 

f) Conselho Municipal de Assistência Social; 

g) Conselho Municipal de esportes; 

h) Conselho Rodoviário Municipal; 

i) Conselho Comunitário de Segurança de Telêmaco Borba; 

j) Conselho Municipal do Idoso; 

k) Conselho Municipal do Patrimônio Cultural; 

l) Conselho Municipal Antidrogas; conselho municipal de defesa do consumidor;  

m) Mulheres; 

n) Tutelar. 
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A grande lacuna existente em nossa legislação no que diz respeito aos conselhos municipais é a ausência do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente, neste respeito cabe considerar que existe a lei 1.234/99 que cria certo 
comissão denominada de e a Comissão Municipal Florestal todavia não atribui qualquer função ou 
responsabilidade a esta comissão.  

 

7.4.11 -  Leis conselhos: 
 

    

145/69 
De 28 de março 

de 1969 
Edição de 01/05/1969 do Jornal 

“O Tibagi”. 
Cria o Conselho Municipal de esportes e dá outras 

providências. 

271/73 
De 19 de junho 

de 1973 
Edição de 02/07/1973 do Jornal 

“O Tibagi”. 
Altera a organização do Conselho Rodoviário 

Municipal e dá outras providências. 

863/91 
De 09 de maio 

de 1991 
Edição de 17/05/1991 do Jornal 

“O Tibagi”. 
Institui o Conselho Municipal de Saúde e dá outras 

providências. 

966/93 
De 22 de 

novembro de 
1993 

Edição de 03 a 10/12/1993 do 
Jornal “Tribuna do Povo” 

Dispõe sobre a Constituição do Conselho Municipal do 
Bem - Estar Social  e criação de Fundo Municipal a ele 

vinculado, e dá outras providências. 

1008/94 
De 12 de 

dezembro de 
1994 

Edição de 19 a 25/12/1994 do 
Jornal “Tribuna do Povo”. 

Fica criado no Município de Telêmaco Borba, Estado 
do Paraná, o Conselho de Alimentação Escolar e dá 

outras providências. 

1021/95 
De 12 de maio 

de 1995 
Edição de 29/05 a 04/06/1995 

do “Jornal do Povo”. 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a declarar de 
Utilidade Pública o Conselho Comunitário de 

Telêmaco Borba – CONSECOM. 

1051/95 
De 23 de 

dezembro de 
1995 

Edição de 05 a 12/02/1996 do 
“Jornal do Povo”. 

Cria no Município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, o Conselho Municipal de Assistência Social, o 
Fundo Municipal de Assistência Social e a Conferência 

Municipal de Assistência Social, e dá outras 
providências. 

1157/98 
De 03 de abril 

de 1998 
Edição de 10/04/1998 do Jornal 

Correio do Vale. 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério. 

1275/20
00 

De 10 de 
novembro de 

2000 

Edição de 26/11 a 02/12/2000 
do Jornal Correio do Norte. 

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho 
Municipal de Turismo de Telêmaco Borba. 

1290/20
01 

De 04 de abril 
de 2001 

Edição de 09/05/2001 do Diário 
Oficial do Estado Edição 5982 

Autoriza o Poder Executivo do Município de Telêmaco 
Borba, Estado do Paraná a Declarar de Utilidade 
Pública o Conselho Comunitário de Segurança de 

Telêmaco Borba, Estado do Paraná. 

1297/20
01 

De 28 de maio 
de 2001 

Edição de 07/06/2001 do Diário 
Oficial do Estado Edição 6003 

Autoriza o Poder Executivo do Município de Telêmaco 
Borba, Estado do Paraná a firmar convênio com o 
Conselho Comunitário de Segurança de Telêmaco 

Borba e dá outras providências. 

1360/20
02 

De 25 de 
novembro de 

2002 

Edição de 15 a 30/11/2002 do 
Boletim Oficial do Município de 
Telêmaco Borba – Edição 20 

Dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, cria o 
Conselho Municipal do Idoso, e dá outras 

providências. 

1391/20
03 

De 24 de julho 
de 2003 

Edição de 01 a 15/08/2003 do 
Boletim Oficial do Município de 
Telêmaco Borba.   Edição 40 

Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural no 
Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná. 

1400/20 De 28 de agosto Edição de 01 a 15/09/2003 do Cria no Município de Telêmaco Borba, Estado do 
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03 de 2003 Boletim Oficial do Município de 
Telêmaco Borba.   Edição 42 

Paraná, o Conselho Municipal Antidrogas, a 
Conferência Municipal Antidrogas,  o Fundo de 

Recursos Municipais Antidrogas e dá outras 
providências. 

1519 

Cria o Conselho 
Municipal de 
Defesa ao 

Consumidor 

  

 
 

7.4.12 – Temas não abordados na legislação municipal: 
Como salientado nos itens anteriores nossa legislação municipal é omissa no trato de alguns assuntos, entre 
eles as lacunas de maior importância são a ausência de legislação que trate de: 

Meio ambiente 

Sistema viário 

Transporte coletivo urbano 

Feiras livres 

Plano diretor 

 

Deficiências quanto aos aspectos que envolvem a legislação municipal: 
no que diz respeito a inexistência de banco de dados digital 

 Verifica-se que boa parte da legislação municipal não se encontra sequer digitalizada, período correspondente 
entre 1964 e 1994, sendo exceção as leis municipais mais importantes. 

Já as leis correspondentes ao período pós-1994 estas em sua maioria possuem versão digitalizada, existindo 
porém algumas exceções. 

Porém em que pese estas leis estarem em versa digital chama a atenção a inexistência de banco de dados 
digital oficial das leis municipais, banco de dados este que seria confeccionado oficiosamente seguindo padrão e 
metodologia instituída pela administração municipal. 

A digitalização das leis municipais tem sido realizada apenas pela própria natureza dos procedimentos 
burocráticos da administração que implica na confecção digital dos textos legais para remetê-los ao Prefeito e/ou 
a Câmara Municipal. Assim, salvo cópias das leis em arquivos do tipo Word confeccionadas e arquivadas 
divorciadamente de metodologia oficializada, a legislação municipal não se encontra em qualquer banco de 
dados digital oficial ou extra-oficial, logo está indisponível on-line.  

Existe grande número de leis que alteram as principais leis municipais, todavia, pela própria inexistência de 
banco de dados digital das leis municipais, a maioria das alterações legais não se encontram incorporadas ao 
texto legal da respectiva lei. 

No que diz respeito a inter-relação entre a legislação municipal, estadual e federal, pela própria inexistência do 
banco de dados oficial, inexiste incorporado aos textos legais municipais as revogações tácitas em razão de leis 
hierarquicamente superiores vigentes a posteriori da promulgação das leis municipais a exemplo podemos citar a 
lei municipal que trata do parcelamento do solo determinando como faixa não edificável mínima de 15 metros as 
margens de rios ou córregos enquanto a resolução 303 do CONAMA determina faixa mínima não edificável de 
30 metros. 

Também inexiste um banco de dados digital a respeito das portarias e decretos do executivo. 
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2) Superação das leis pelo desuso das condutas regulamentadas. 

A maior parte da legislação municipal já é bastante “antiga” assim já não contempla as necessidades legais 
atuais. Muitas vezes os textos legais tratam de condutas que já estão em total desuso em contrapartida são 
omissas às questões atuais. 

Buscando-se manter a legislação atual atualizada a administração municipal e a câmara municipal tem criado 
varias alterações nos textos legais originais, todavia isto tem causado os seguintes problemas: 

2.1) grande parte da legislação municipal se apresenta como uma colcha de retalhos, sendo de difícil manuseio 
posto que se torna difícil saber qual a regra legal que se encontra em vigor tratando de terminado assunto. 

3) qualidade da legislação municipal 

Após uma reflexão sobre os compêndios legais municipais pode-se abstrair que: 

a) algumas leis são totalmente ultrapassadas como por exemplo o Código de Postura Municipais e Lei de 
Zoneamento urbano; 

b) algumas são superficiais não tratando do assunto de maneira satisfatória como por exemplo o Código 
de Arborização, até mesmo a lei orgânica poderia ter se aprofundado mais em seus temas; 

c) algumas são satisfatórias tratando adequadamente seus temas como por exemplo a lei do PRODEFI, 
Lei do Perímetro Urbano; 

Pelo relatado conclui-se que se faz necessária a readequação da legislação municipal, corrigindo algumas leis 
adequando-as a legislação estadual e federal, e promulgando outras leis substituindo aquelas que já estão 
totalmente ultrapassadas ou inadequadas, ainda que se faz necessário preencher as lacunas legislativas 
apostadas sobretudo no que tange ao Plano Diretor, Legislação ambiental, sistema viário e transporte coletivo 
urbano. 

Outro aspecto relevante que necessita de solução urgente é a criação da base legal em modo digital em caráter 
oficioso.  

 

7.5 - FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: 

A Promulgação da Constituição Federal em outubro de 1988 introduziu importantes transformações no cenário 
político-administrativo do País. Os Governos Municipais tiveram reforçada a sua autonomia, passando a assumir 
um papel de maior importância na prestação de serviços de interesse local. 

A descentralização governamental, ou municipalização, impulsionada com a Constituição Federal de 1988 incluiu 
os municípios como um terceiro nível federativo, ampliando suas competências, mas também garantindo maior 
autonomia financeira. É crescente a importância dos municípios no financiamento e nos gastos do setor público 
brasileiro. 

 

7.5.1 - RECEITAS 
 

Quanto à categoria econômica podem ser classificadas como Receitas Correntes e Receitas de Capital. 

7.5.2 - RECEITAS CORRENTES: 

As receitas correntes são oriundas do poder impositivo do Estado - Tributária e de Contribuições; da exploração 
de seu patrimônio – Patrimonial; da exploração de atividades econômicas: Agropecuária, Industrial e de 
Serviços; e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas classificáveis como Despesas Correntes – Transferências Correntes. 
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7.5.3 - RECEITAS DE CAPITAL: 

De acordo com o art. 11, § 2o da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com redação dada pelo Decreto-Lei no 
1.939, de 20 de maio de 1982, as Receitas de Capital são as provenientes da realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de 
Capital – Transferências de Capital, e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

 

7.5.4 - RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS 

Receitas próprias correspondem à arrecadação de valores obtida em decorrência de esforço próprio ou direito de 
instituir tributos, realizada pelo ente público. Receitas próprias equivalem ao somatório das Receitas: Tributárias, 
de Contribuições, Patrimoniais, Agropecuárias, Industriais, de Serviços, Outras Receitas Correntes e Outras 
Receitas de Capital.  

As Receitas tributárias constituem-se na principal fonte de arrecadação própria dos municípios brasileiros, as 
demais receitas não apresentam muita significância.  

 

7.5.5 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

As Receitas Tributárias são aquelas provenientes do poder de tributação do governo. Nessa categoria estão 
incluídos os tributos definidos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, ou seja, Os Impostos, as 
Taxas e as Contribuições de Melhoria. 

- IMPOSTOS 

Os impostos de competência municipal são: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis – Inter-Vivos, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.  

O IPTU incide sobre a propriedade imóvel, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel localizado em zona 
urbana, tanto dentro do perímetro urbano ou localizado em área urbanizada definidos em lei municipal, 
independente de sua utilização. O município define ou delimita a zona municipal em lei, considerando os 
requisitos estabelecidos pelo artigo 32, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, a existência de pelo 
menos dois melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público Municipal, dentro dos cinco fixados 
pelo Código que são:  

I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II- abastecimento de água; 

III- sistema de esgotos sanitários; 

IV- rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 

V- escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. 

Ressalta-se a possibilidade concedida no § 2º do artigo de a lei municipal considerar urbanas as áreas 
urbanizáveis, ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, 
destinados à habitação, indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos 
do parágrafo 1º.     

O Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, ITBI, incide 
sobre a transmissão de bens imóveis e direitos e ocorre, na maioria dos casos, das transações comerciais de 
imóveis.  

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN incide sobre a prestação de serviços, nos termos da Lei 
Complementar nº 116, de 31/07/2003. 
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- TAXAS 

Taxas são tributos vinculados a uma atuação estatal específica diretamente dirigida ao contribuinte, podendo ser 
instituídas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios no âmbito de suas respectivas 
atribuições. 

Elas derivam do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, sendo que o custo da atividade estatal que motivou a sua criação deve estar relacionado 
à sua base de cálculo. 

- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total, a despesa realizada, e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado. 

 

7.5.6 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 

Segundo art. 149 da CF, “compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção 
nas respectivas áreas”. 

O seu § 1o estabelece ainda que “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência 
social”. 

As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas específicas ou ad 
valorem, e não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 

A natureza jurídica das contribuições é determinada pelo fato do produto da sua arrecadação estar vinculado a 
fins específicos – custeio da seguridade social, intervenção no domínio econômico ou exercício das atividades de 
fiscalização de profissões regulamentadas pelos respectivos conselhos. 

O artigo 149-A acrescentado pela Emenda Constitucional nº 39/2002, possibilita aos Municípios a ao Distrito 
Federal, instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, na forma das respectivas leis. 

 

7.5.7 - RECEITAS PATRIMONIAIS: 

São receitas decorrentes da fruição do patrimônio imobiliário e mobiliário do Ente Público. 

 

7.5.8 - RECEITAS AGROPECUÁRIAS: 

Receita decorrente das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: agricultura (cultivo de solo), inclusive 
hortaliças e flores; pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); atividades 
de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios 
estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa de madeira, serrarias e unidades 
industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais). 

 
7.5.9 - RECEITAS INDUSTRIAIS: 

Recursos provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 
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7.5.10 - RECEITAS DE SERVIÇOS: 

Título que abrange as receitas das atividades características da prestação de serviços, tais como: atividades 
comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços recreativos e 
culturais, etc. 

 

7.5.11 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 

Como desdobramentos desse título encontram-se as Multas e Juros de Mora, Indenizações e Restituições, 
Receita da Dívida Ativa e Receitas Diversas. 

 

7.5.12 - ALIENAÇÃO DE BENS 

Recursos provenientes da venda de bens móveis e imóveis. 

 

7.5.13 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

Registra a amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente em títulos e contratos. Por 
amortização de empréstimo entende-se pagamento de empréstimo ou financiamento, em prestações fixas, sem 
considerar os juros e correção monetária referentes. O prazo de amortização é o período que o devedor tem 
para pagar o montante financiado, diluindo assim o saldo devedor a ser pago em cada prestação. 

 

7.5.14 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL. 

Como desdobramentos desse título encontram-se as receitas provenientes de Integralização do Capital Social, 
Resultado do Banco Central do Brasil, as Remunerações do Tesouro Nacional, os Saldos de Exercícios 
Anteriores e as Outras Receitas. 

 

7.5.15 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS: 

Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independente de contraprestação direta em 
bens e serviços. Podem ser Intergovernamental ou transferências de Instituições Privadas, do Exterior e de 
Pessoas. São decorrentes de previsão constitucional (artigos 158 e 159 da CF) ou legal. 

Transferência Intergovernamental ocorre entre diferentes esferas de governo. Podem ser Transferências da 
União, dos Estados e dos Municípios. 

 

7.5.16 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO: 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no art. 29 define 
operação de crédito como o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 
e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a 
termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros. Equipara, ainda, a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de 
dívidas pelo ente da Federação. 
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A legislação aplicável à matéria envolve uma série de normativos, os quais buscam disciplinar os critérios a 
serem observados quando da análise das operações de crédito e da concessão de garantia pela União, 
ressaltando principalmente parâmetros básicos para a avaliação do risco assumido, como: limite de 
endividamento da União, previsão orçamentária, capacidade de pagamento e adimplência do interessado, 
suficiência de contra-garantias, bem como aderência do pleito às prioridades de Governo. 

A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão responsável pela administração das dívidas públicas, interna e 
externa, tendo por atribuição gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do 
Tesouro Nacional (Decreto no 1.745, de 13 de dezembro de 1995). 

São recursos decorrentes principalmente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos ou financiamentos 
obtidos junto a entidades estatais ou particulares, internas ou externas. 

 

7.5.17 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

Receitas advindas de pessoas de direito público ou privado com a finalidade de atender ao custeio de despesas 
de capital (transferência vinculada a um bem de capital). 

Segundo estudos divulgados pelo IBAM – INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Série 
de Estudos Especiais nº 123), a receita total dos municípios brasileiros no ano de 2004, em média, é constituída 
por 67, 4% de transferências correntes, por 17,5 % de receitas tributárias e por 15,1 % de outras receitas. A 
Região Sul é a terceira em importância frente aos resultados globais. A região detém 21,4% do número de 
municípios do país e 14,9% de sua população total: entretanto, concentra 16,6% do montante da receita 
orçamentária do conjunto dos municípios. A distribuição das receitas segundo as categorias mostra que, frente 
ao conjunto dos municípios brasileiros, a Região Sul concentra 14,3% do montante da receita tributária 
municipal: 16,0% das receitas de transferências e 22% das outras receitas. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS 
SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES NO ANO DE 2004 (*) 

BRASIL RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
E ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
GRANDES TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   
REGIÕES (R$) (R$) (R$) (R$) 
BRASIL  147.965.601.349 25.839.990.901 99.627.337.573 22.228.272.875 
         
Norte 9.464.980.025 816.823.963 7.827.083.679 821.042.383 
Nordeste 28.813.502.152 2.516.570.573 23.878.118.611 2.418.812.968 
Sudeste 75.987.781.999 17.768.481.850 45.225.145.140 12.994.155.009 
Sul 24.505.505.458 3.707.319.219 15.908.017.939 4.890.168.300 
Centro-Oeste 8.923.831.715 1.030.765.296 6.788.972.204 1.104.094.215 
Fonte: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004. 
TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 
(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios. Não 
considerados os dados referentes ao Distrito Federal. 

 

  O demonstrativo abaixo revela em percentuais os valores da tabela acima. 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS 
SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES NO ANO DE 2004 (*) 

BRASIL RECEITA RECEITAS  RECEITAS OUTRAS 
E ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS 
GRANDES TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   
REGIÕES (R$) (R$) (R$) (R$) 
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BRASIL  147.965.601.349 25.839.990.901 99.627.337.573 22.228.272.875 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 
Norte 9.464.980.025 816.823.963 7.827.083.679 821.042.383 
% 6,5 3,2 7,9 3,7 
Nordeste 28.813.502.152 2.516.570.573 23.878.118.611 2.418.812.968 
% 19,5 9,7 24,0 10,9 
Sudeste 75.987.781.999 17.768.481.850 45.225.145.140 12.994.155.009 
% 51,4 68,8 45,4 58,5 
Sul 24.505.505.458 3.707.319.219 15.908.017.939 4.890.168.300 
% 16,6 14,3 16,0 22,0 
Centro-Oeste 8.923.831.715 1.030.765.296 6.788.972.204 1.104.094.215 
  6,1 4,0 6,8 5,0 

 

 A distribuição entre as regiões mostra que no conjunto dos municípios da Região Sul, as receitas 
tributárias representam 15,1% do total das receitas orçamentárias, as receitas de transferências representam 
64,9% e as outras receitas 20% do total das receitas. 

PARTICIPAÇÃO RELARTIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS 
SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES NO ANO DE 2004 (*) 

BRASIL RECEITA RECEITAS  RECEITAS OUTRAS 
E ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS 
GRANDES TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   
REGIÕES (R$) (R$) (R$) (R$) 
BRASIL  147.965.601.349 25.839.990.901 99.627.337.573 22.228.272.875 
% 100,0 17,5 67,4 15,1 
Norte 9.464.980.025 816.823.963 7.827.083.679 821.042.383 
% 100,0 8,6 82,7 8,7 
Nordeste 28.813.502.152 2.516.570.573 23.878.118.611 2.418.812.968 
% 100,0 8,7 82,9 8,4 
Sudeste 75.987.781.999 17.768.481.850 45.225.145.140 12.994.155.009 
% 100,0 23,4 59,5 17,1 
Sul 24.505.505.458 3.707.319.219 15.908.017.939 4.890.168.300 
% 100,0 15,1 64,9 20,0 
Centro-Oeste 8.923.831.715 1.030.765.296 6.788.972.204 1.104.094.215 
  100,0 11,6 76,1 12,4 

 

Os dados do IBAM revelam ainda que, em relação ao Estado do Paraná, em média, as receitas tributárias dos 
seus municípios representam 15,6% do montante das receitas orçamentárias, enquanto que as receitas de 
transferências compreendem 64,4% deste montante e as outras receitas perfazem 20,0%.  

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*) 
RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 147.695.601.349 25.839.990.901 99.627.337.573 22.228.272.875 
SUL 24.505.505.458 3.707.319.219 15.908.017.939 4.890.168.300 
PARANÁ 9.194.063.867 1.437.562.760 5.917.398.417 1.839.102.690 
FONTE: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004 
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TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 

(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios para o 
Brasil; de 981 Municípios para a Região Sul; e de 305 municípios para o Estado do Paraná. 

 

  O demonstrativo abaixo reflete em percentual os valores acima. 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*) 
RECEITA RECEITAS RECEITAS OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 147.695.601.349 25.839.990.901 99.627.337.573 22.228.272.875 
% 100 17,5 67,4 15,1 
SUL 24.505.505.458 3.707.319.219 15.908.017.939 4.890.168.300 
% 100 15,1 64,9 20,0 
PARANÁ 9.194.063.867 1.437.562.760 5.917.398.417 1.839.102.690 
% 100 15,6 64,4 20,0 

   

Conforme publicado pelo IBAM, o Estado do Paraná detém 33,6% dos municípios da Região Sul (em relação ao 
País 7,2% dos municípios) e 38,1% da população total (5,7% da população brasileira), entretanto concentra 
37,5% do montante da receita orçamentária do conjunto dos municípios da Região Sul (em relação aos 
Municípios do País 6,2%), detém 38,8% das receitas tributárias dos municípios da Região Sul (5,6% em relação 
aos municípios do País), guardam 37,2% do montante das receitas de transferências dos municípios da Região 
Sul (5,9% do montante referente aos municípios do País), e têm 37,6% das outras receitas dos municípios da 
Região Sul (8,3% em relação aos municípios do País). 

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*) 
RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 147.695.601.349 25.839.990.901 99.627.337.573 22.228.272.875 
SUL 24.505.505.458 3.707.319.219 15.908.017.939 4.890.168.300 
PARANÁ 9.194.063.867 1.437.562.760 5.917.398.417 1.839.102.690 
FONTE: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004 
TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 

(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios para o 
Brasil; de 981 Municípios para a Região Sul; e de 305 municípios para o Estado do Paraná. 

 

  Com base nos dados da tabela acima se formulou o demonstrativo abaixo: 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*) 
MUNICÍPIOS DO PARANÁ EM RELAÇÃO À REGIÃO SUL E AO BRASIL 
RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 147.695.601.349 25.839.990.901 99.627.337.573 22.228.272.875 
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SUL 24.505.505.458 3.707.319.219 15.908.017.939 4.890.168.300 
PARANÁ 9.194.063.867 1.437.562.760 5.917.398.417 1.839.102.690 

  % PERCENTUAL DAS RECEITAS EM RELAÇÃO À REGIÃO SUL 
PARANÁ 37,5 38,8 37,2 37,6 
  % PERCENTUAL DAS RECEITAS EM RELAÇÃO AO BRASIL 
PARANÁ 6,2 5,6 5,9 8,3 

 

  Demonstra-se a seguir a distribuição dos recursos segundo os valores médios, nas grandes 

regiões. 

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS MÉDIAS MUNICIPAIS 
SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES NO ANO DE 2004 (*) 

BRASIL RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
E ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
GRANDES TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   
REGIÕES (R$) (R$) (R$) (R$) 
BRASIL  26.568.736 4.648.616 17.921.809 3.998.611 
         
Norte 21.080.134 1.819.274 17.432.258 1.828.602 
Nordeste 16.078.963 1.404.336 13.324.843 1.349.784 
Sudeste 45.556.224 10.652.567 27.113.396 7.790.261 
Sul 20.627.530 3.120.639 13.390.588 4.116.303 
Centro-Oeste 19.315.653 2.231.094 14.694.745 2.389.814 
Fonte: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004. 
TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 
(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios. Não 
considerados os dados referentes ao Distrito Federal. 

 

Em relação ao Estado do Paraná se verifica que os valores médios que os valores médios apresentados pelo 
conjunto dos seus municípios são superiores a todos aqueles apresentados pelos municípios da Região Sul: 
11,7% superiores em relação à receita orçamentária; 15,5% em relação às receitas tributárias; 10,8% em relação 
às receitas de transferência e 12,0% em relação às outras receitas. 

DISTRIBUÇÃO DAS RECEITAS MÉDIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*) 
RECEITA RECEITAS  RECEITAS OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 26.568.736 4.648.316 17.921.809 3.998.611 
SUL 20.627.530 3.120.639 13.390.588 4.116.303 
PARANÁ 23.042.767 3.602.914 14.830.573 4.609.280 
FONTE: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004 
TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 

(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios para 
o Brasil; de 981 Municípios para a Região Sul; e de 305 municípios para o Estado do Paraná. 

 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MÉDIAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2004 (*) 
ESTADO DO PARANÁ EM RELAÇÃO A REGIÃO SUL 
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RECEITA RECEITAS  RECEITAS OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 26.568.736 4.648.316 17.921.809 3.998.611 
SUL 20.627.530 3.120.639 13.390.588 4.116.303 
PARANÁ 23.042.767 3.602.914 14.830.573 4.609.280 
% 11,7 15,5 10,8 12,0 

  A distribuição da receita orçamentária municipal segundo os valores “per capita” demonstra 

equilíbrio relativo entre as regiões. 

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS "PER CAPITA" 
SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES NO ANO DE 2004 (*) 

BRASIL RECEITA RECEITAS  RECEITAS OUTRAS 
E ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS 
GRANDES TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   
REGIÕES (R$) (R$) (R$) (R$) 
BRASIL  823,74 144,12 555,65 123,97 
         
Norte 658,51 56,83 544,56 57,12 
Nordeste 571,39 49,90 473,52 47,97 
Sudeste 982,08 229,64 584,50 167,94 
Sul 920,03 139,19 597,25 183,59 
Centro-Oeste 850,85 98,28 647,30 105,27 
Fonte: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004. 
TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 
(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios. Não 
considerados os dados referentes ao Distrito Federal. 

 

Em relação ao Estado do Paraná, nota-se que os valores “per capita” apresentados pelo conjunto dos seus 
municípios são equivalentes aos apresentados na Região Sul. 

Quanto à receita “per capita”, o conjunto de municípios paranaenses apresenta receita orçamentária ligeiramente 
inferior aos municípios da Região Sul (1,4% menor), mas 10,1% superior à receita orçamentária nacional. 
Receita tributária ligeiramente superior àquela apresentada pelos municípios da Região Sul em 1,9%, porém 
1,6% inferior com relação aos valores nacionais. Receita de transferências 2,2% inferior aos municípios da 
Região Sul e 5,1 % superior aos municípios do País. Outras receitas 1,2% inferior aos municípios da Região Sul 
e 46,4% superior ao apresentado pelo conjunto dos municípios do País. 

DISTRIBUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS "PER CAPITA" NO ANO DE 2004 (*) 
RECEITA RECEITAS  RECEITAS OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 823,74 144,12 555,65 123,97 
SUL 920,03 139,19 597,25 183,59 
PARANÁ 907,13 141,84 583,84 181,45 
FONTE: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004 
TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 
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(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 3.411 Municípios para um total de 5.559 Municípios para 
o Brasil; de 981 Municípios para a Região Sul; e de 305 municípios para o Estado do Paraná. 

 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS “PER CAPITA" NO ANO DE 2004 
ESTADO DO PARANÁ EM RELAÇÃO À REGIÃO SUL E AO BRASIL 

RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
BRASIL 823,74 144,12 555,65 123,97 
SUL 920,03 139,19 597,25 183,59 
PARANÁ 907,13 141,84 583,84 181,45 
  % PERCENTUAL DAS RECEITAS EM RELAÇÃO A REGIÃO SUL 
PARANÁ -1,4 1,9 -2,2 -1,2 
  % PERCENTUAL DAS RECEITAS EM RELAÇÃO AO BRASIL 
PARANÁ 10,1 -1,6 5,1 46,4 

    

 

7.5.18 - RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA    
 

O Município de Telêmaco Borba, com relação ao conjunto dos municípios do Estado do Paraná, quanto as 
Receitas Municipais “Per Capita”, no ano de 2004, apresenta os seguintes dados; 

  Receita Orçamentária 8,9% superior à média do conjunto dos municípios do estado. Receita 
Tributária 2,4 % superior, Receitas de Transferências 2,4 % superior e Outras Receitas 17,2% inferior ao 
conjunto de municípios do Paraná. 

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS "PER CAPITA" 
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ 
SEGUNDO OS GRUPOS DE HABITANTES NO ANO DE 2004 (*) 
GRUPOS  RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
DE ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
HABITANTES TOTAL PER CAPITA TRANSFERÊNCIAS PER CAPITA 
  PER CAPITA  PER CAPITA   
(por mil) (R$) (R$) (R$) (R$) 
TOTAL 907,13 141,84 583,84 181,45 
até 2  2.183,37 25,78 2.019,41 138,18 
2|--5 1.334,69 31,46 1.146,28 156,95 
5|--10 957,58 36,86 851,94 68,78 
10|--20 796,63 53,07 665,22 78,34 
20|--50 762,66 66,71 546,73 149,22 
50|--100 637,07 88,63 452,40 96,04 
100|--200 852,62 130,64 617,30 104,68 
200|--500 854,00 175,32 494,87 183,81 
500|--1000                       -                         -                              -                           -    
1000|--5000 1.292,84 356,14 486,07 450,63 
5000 e mais                       -                         -                              -                           -    
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FONTE: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - 2004 
TABULAÇÕES ESPECIAIS: IBAM. Banco de dados Municipais (IBAMCO) 

(*) Dados expandidos a partir de uma amostra de 305 municípios para o Estado do Paraná para um total de 
399 municípios. 

 

 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS PER "CAPITA" NO ANO DE 2004 (*) 
MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA EM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ 

COM POPULAÇÃO ENTRE 50.000 E 100.000 HABITANTES 
RECEITA RECEITAS  RECEITAS  OUTRAS 
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS DE  RECEITAS 
TOTAL  TRANSFERÊNCIAS   

ABRANGÊNCIA 

R$ R$ R$ R$ 
PARANÁ 637,07 88,63 452,40 96,04 
TELÊMACO BORBA 693,70 90,73 523,49 79,48 
  8,9 2,4 15,7 -17,2 

 

7.5.19 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

  O município de Telêmaco Borba, em 2005, conta com 21.788 Cadastros Imobiliários para fins 
de arrecadação do IPTU e população estimada segundo o IBGE de 63.742 habitantes. A arrecadação foi de R$ 
971.601,70, assim, o valor arrecadado por habitante foi de R$ 15,25.   

O município conta com 1.535 Cadastros Municipais de Contribuintes, para fins de arrecadação do ISSQN. A 
arrecadação em 2005 foi de R$ 3.644.183,69, perfazendo receita per capita de R$ 57,17. 

No exercício de 2005 a Receita Tributária total foi de R$ 6.777.261,30 e está incluso o IRRF. 

  Quanto à participação percentual as Taxas aparecem em segundo lugar na arrecadação no 
período de 1995 a 2005, apresentando 37,37% do total das receitas. Ressalta-se que até o exercício de 2002 
estava incluso a taxa de iluminação pública, que passou a ser contabilizada, a partir de 2003, como Contribuição 
Para o Custeio da Iluminação Pública. 

  No Município de Telêmaco Borba nota-se que o ISSQN é o principal tributo no período de 1995 
a 2005, representando 40,26 % da arrecadação tributária municipal, conforme demonstrativo abaixo:  

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 

       

Períodos IPTU ITBI ISSQN TAXAS CONT. MELHORIA TOTAL 

1995 167.457,75 49.970,42 908.687,77 710.362,12 0,00 1.836.478,06 

  9,12 2,72 49,48 38,68   100,00 

1996 196.857,83 57.095,34 484.906,31 963.213,04 0,00 1.702.072,52 

  11,57 3,35 28,49 56,59   100,00 

1997 275.137,87 80.238,03 565.589,27 1.130.503,46 62.410,57 2.113.879,20 

  13,02 3,80 26,76 53,48 2,95 100,00 

1998 337.729,21 106.281,08 1.273.181,95 1.171.698,70 72.531,79 2.961.422,73 

  11,40 3,59 42,99 39,57 2,45 100,00 

1999 390.610,80 117.023,72 539.315,14 2.157.045,16 74.070,80 3.278.065,62 

  11,92 3,57 16,45 65,80 2,26 100,00 
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2000 484.480,15 149.378,99 1.214.126,51 1.838.807,68 82.068,16 3.768.861,49 

  12,85 3,96 32,21 48,79 2,18 100,00 

2001 465.501,11 139.544,98 1.305.247,54 1.786.682,28 80.413,21 3.777.389,12 

  12,32 3,69 34,55 47,30 2,13 100,00 

2002 730.812,14 140.856,37 1.092.162,30 2.063.977,49 139.673,24 4.167.481,54 

  17,54 3,38 26,21 49,53 3,35 100,00 

2003 868.219,81 133.345,99 1.888.425,39 896.520,25 322.824,93 4.109.336,37 

  21,13 3,24 45,95 21,82 7,86 100,00 

2004 921.361,40 295.244,73 2.853.770,38 939.375,08 248.475,33 5.258.226,92 

  17,52 5,61 54,27 17,86 4,73 100,00 

2005 971.601,70 357.178,18 3.644.183,69 976.762,34 242.944,36 6.192.670,27 

  15,69 5,77 58,85 15,77 3,92 100,00 

TOTAL 5.809.769,77 1.626.157,83 15.769.596,25 14.634.947,60 1.325.412,39 39.165.883,84 

% TOTAL 14,83 4,15 40,26 37,37 3,38 100,00 

 

7.5.20 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 

  As Receitas de Transferências no exercício de 2005, participaram com 78,18% do total das 
receitas. Apresentam o valor de R$ 39.615.054,05 e receita per capita de R$ 621,49. 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM 2005 
RECEITA RECEITA  RECEITA OUTRAS  
ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIA DE RECEITAS 
TOTAL   TRANSFERÊNCIAS   
Rr$ Rr$ Rr$ Rr$ 
50.670.946,46 6.777.261,30 39.615.054,05 4.278.631,11 
% Em Relação à Receita Total 
100,00 13,38 78,18 8,44 

 

 

   

7.5.21 - CAPACIDADE DE INVESTIMENTO 

A Lei 4.320/64, que rege a contabilidade pública brasileira, em seu bojo, no artigo 12, parágrafo 4º, conceitua e 
classifica investimentos como as despesas para o planejamento e a execução de obras inclusive as destinadas à 
aquisição de imóveis considerados necessários à sua realização, bem como para os programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento de capital de 
empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.  

  Capacidade de investimento pode ser definida como o saldo entre as receitas correntes e as 
despesas correntes mais as despesas de amortizações. O excedente das receitas sobre as despesas de custeio 
mais as amortizações revela o montante disponível para investimentos. 

  A tabela abaixo da Secretaria do Tesouro Nacional, contendo dados de 1998 a 2003, em R$ 
mil, serve de base para a determinação da capacidade de investimento, em conformidade com o acima exposto. 

DISCRIMINAÇÃO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
RECEITA NÃO FINANCEIRA             
   RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 6.543 5.720 6.883 7.853 7.843 9.707 
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   RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 16.499 16.866 19.246 22.469 30.426 29.738 
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS             
   PESSOAL 11.384 11.841 14.366 15.073 17.767 19.779 
   INVESTIMENTOS 2.591 3.573 6.618 2.509 4.998 5.172 
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE 
CAPITAL 8.360 8.285 7.282 8.353 10.988 12.282 
RESULTADO PRIMÁRIO 707 -1.113 -2.228 4.388 4.516 2.211 
SERVIÇO DA DÍVIDA LÍQUIDO 738 1.201 1.723 2.398 2.783 2.159 
FONTE: SECRETARIA DO TESOURO 
NACIONAL             

 

RECEITAS 23.042 22.586 26.129 30.322 38.269 39.445 
DESPESAS EXCLUINDO INVESTIMENTOS 19.744 20.126 21.648 23.426 28.755 32.061 
  3.298 2.460 4.481 6.896 9.514 7.384 
SERVIÇO DA DÍVIDA LÍQUIDO 738 1.201 1.723 2.398 2.783 2.159 
SALDO P/ INVESTIMENTOS 2.560 1.259 2.758 4.498 6.731 5.225 
% DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 39,13 22,01 40,07 57,28 85,82 53,83 
              
MÉDIA DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 7.424,83           
MÉDIA SALDO P/ INVESTIMENTOS 3.838,5           

% MEDIO PARA INVESTIMENTO 51,7 
  
         

 

  Os dados acima revelam que no período analisado o município apresentou percentual médio 

para investimento de 51,7% da arrecadação própria.   

O período utilizado para análise se deve ao fato de as informações serem obtidas da Secretaria 

do Tesouro Nacional.  

 

7.5.21 - CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO 
 

O endividamento é uma alternativa para o município obter recursos para investimentos além de sua capacidade 
de arrecadação. Porém a legislação vigente estabelece limites para o endividamento dos municípios. 

O Senado Federal estabeleceu limite para a Dívida Líquida Consolidada (DCL), através da Resolução 40/2001, 
em 1,2 vezes o valor da Receita Corrente Líquida (RCL). A regra de ouro, que é o contido no artigo 167, inciso III 
da Constituição Federal, que estabelece que as operações de crédito não devam exceder o valor das despesas 
de capital, visando coibir o financiamento de despesas correntes com tais recursos. 

A Resolução 43/2001 do Senado Federal estabelece o limite para a contratação de novas operações de crédito 
num exercício financeiro em 16% da Receita Corrente Líquida. Ainda, o comprometimento anual com 
amortizações, juros e demais encargos da dívida estará limitado a 11,5% da RCL. 

O Município de Telêmaco Borba apresenta em 2005, percentual da Dívida Consolidada Líquida sobre a RCL de 
42,08%, demonstrando estar dentro do limites definidos (120% da RCL). 

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 
2005 
   R$ 1,00  

        
ESPECIFICAÇÃO 2005 
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DÍVIDA CONSOLIDADA - DC  27.236.763,11 
    Dívida Contratual   1.560.058,68 
    Parcelamento com a União   
        De Contribuições Sociais 25.676.704,43 
            Previdenciárias (INSS) 22.272.494,83 
            Demais Contribuições Sociais 3.404.209,60 
DEDUÇÕES      6.208.933,54 
    Ativo Disponível   6.261.190,33 
    Haveres Financeiros   816.595,56 
    (-) Restos à Pagar Processados 868.852,35 

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) 21.027.829,57 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 49.975.640,90 

% da DC sobre RCL   54,50 

% da DCL sobre RCL   42,08 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO   
DO SENADO FEDERAL - 120% 59.970.769,08 

 

7.5.22 - OUTRAS RECEITAS  
 

Os valores de outras receitas, em 2005, englobam as Receitas de Contribuições, Receitas Patrimoniais, Receitas 
de Serviços, Outras Receitas Correntes e Receitas de Capital e representam 8,44% do total das receitas. 
Apresentam o valor total de R$ 4.278.631,11 e arrecadação per capita de R$ 67,12, conforme demonstrativo 
acima. 

   

7.5.23 - DAS DEFICIÊNCIAS 

Como deficiência na de arrecadação, até o exercício de 2005, aponta-se, entre outros, alguns fatores que 
dificultam a otimização da capacidade de realização de receitas, como a Atualização da Planta Genérica para 
que se obtenha o valor venal dos imóveis mais próximos do valor real. Cita-se também a deficiência de 
fiscalização quanto ao ISSQN. Também apresenta deficiência o sistema de arrecadação, o qual necessita de 
modernização, principalmente no que se refere a informatização e, ainda, modernização da legislação municipal, 
que influenciam a arrecadação de receitas, como exemplo, Lei de Zoneamento Urbano, Ocupação de Solo. 

 

7.5.24 - DAS POTENCIALIDADES 

Atualização do Cadastro Imobiliário e da Planta Genérica, melhoria no sistema de fiscalização. Modernização do 
sistema de arrecadação. 

Probabilidade de aumento de arrecadação do ISSQN com os investimentos a serem realizados pela empresa 
Klabin S/A, cuja realização aumentará consideravelmente a demanda de prestação de serviços como fato 
gerador do ISSQN.  
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	ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA :  
	Região Litorânea
	Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a 18oC (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22oC, com verões quentes, geadas pouco freqüentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida. 
	Clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês mais frio abaixo de 18oC (mesotérmico), com verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo de 22oC e sem estação seca definida. 
	Se utilizarmos classificação de Strahler o clima é subtropical. 
	Os climas foram definidos a partir da temperatura e precipitação. Às chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, onde a precipitação média anual do município varia de 1400 a 1600 mm, sendo o trimestre mais chuvoso em dezembro, janeiro e fevereiro com a média de 500 a 600 mm, e o trimestre mais seco caracterizado entre os meses de junho, julho e agosto, com variação de 225 a 250 mm. 
	A umidade relativa do ar que é o índice mais conhecido para descrever o conteúdo de vapor d’água, a variação está entre 70 e 75%. 
	Com relação ao vento predominante o mesmo caracteriza-se como sendo de sudeste, onde os ventos de sul e leste representam a segunda e a terceira direção de ventos com maior ocorrência. 
	A preservação dos cursos d’água urbanos é extremamente importante devendo a manutenção desses ser o mais próximo possível de seu estado natural diminuindo assim a probabilidade de diversos empecilhos que atingem a sociedade, como as enchentes, desmoronamentos das margens aluviais e a proliferação de enfermidades. Cursos d’água preservados significam boa qualidade de vida, tanto para a população que reside nas proximidades, como para todos os residentes da bacia hidrográfica. 
	 
	 
	  
	 
	Os arroios urbanos não devem ser canalizados e devem conter uma faixa lateral de 30 m de cada lado onde não seja permitido qualquer tipo de edificação. Esta faixa marginal deve ser destinada exclusivamente para a manutenção da vegetação original, e se esta for inexistente, a reposição da vegetação ciliar deverá ser feita.  
	3.5 - VEGETAÇÃO 
	Para o estado do Paraná e especialmente para a bacia do Rio  Tibagi, há poucos dados sobre florística. A vegetação desta região está classificada, como floresta ombrófila mista aluvial (margem do rio) e floresta ombrófila mista montana (no interior da floresta), sendo que o Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifólia) é encontrado em ambas as formações. A região do médio Tibagi apresenta planícies aluviais, onde alternam-se campos de várzeas e formações florestais. A situação ambiental é precária na bacia do rio Tibagi, tanto em relação às águas quanto à vegetação sobre as margens, atualmente recobertas por culturas, pastagens ou capoeiras baixas. 
	Todavia também existe na região um tipo de vegetação constituída por campos, parecida com a formação de Campos Gerais da região de Ponta Grossa, mas ao Noroeste da região, existe ainda influência de outro tipo de vegetação denominado de Floresta Estacional Semidecidual. Este complexo vegetacional, faz da região um sistema único no Paraná, contendo representantes de espécies de todos este ambientes. 
	A composição florística da vegetação arbórea que ocorre na região ainda é pouco conhecida se considerada a área disponível de Florestas Naturais preservadas pela Klabin no estado do Paraná (85.000 hectares), onde são mantidas 52.000 há de florestas naturais. Vistas de cima, pode-se observar que estas florestas naturais estão igualmente distribuídas por toda Fazenda, ocorrendo vários blocos ou maciços florestais de porte variado, bem como capões de Peroba, ou então por grandes exemplares de Canelas, Guajuviras entre outras que emergem na parte mais alta da floresta.  
	A todas essas formações ainda se somam grandes áreas de matas secundárias e capoeirões, que já foram desmatados, mas hoje se encontram interligados por faixas de mata nativas. 
	No estado do Paraná são citadas 187 espécies de árvores que se enquadram como espécies Raras, Vulneráveis e/ou em perigo de extinção. Somente na área da Fazenda Monte Alegre ocorrem 14 espécies classificadas como raras, sendo elas: 
	Pinheiro-do-Paraná, Peroba-amarela, Peroba-rosa, Guarita, Pau-marfim, Cambroé, Arariba, Barbatimão, Jacaratiá, Farinha-seca, Sapuvão, Espinheira-santa, Cabreúva e o Palmito. 
	Durante um levantamento da vegetação, foram registradas 215 espécies de árvores ou arbustos e 96 espécies de plantas  herbáceas, totalizando 311 tipos de vegetação diferentes. 
	A riqueza da fauna existente no Município de Telêmaco Borba só é possível devido ao encontro dos três tipos de vegetação: a floresta estacional semi decidual, a floresta ombrofólia mista e os campos naturais as quais constituem ecotono dentro dos limites da Fazenda  Monte Alegre que ocupa 96% do Município, propiciando uma das maiores biodiversidade do Estado do Paraná.  
	Outros importantes fatores que podem ajudar a manter esta biodiversidade, são os corredores ecológicos os quais mantém toda á área de floresta nativa interligada e matas ciliares, as quais tem a dupla função de proteger os arroios e os rios, além de impedir a fragmentação de blocos florestais. Ainda um fator importante é  o sistema de plantação de pinus e eucalipto que formam um mosaico com a floresta nativa. 
	Também existente na região o sub-bosques que são mantidos nos reflorestamentos, representando um fator excepcional de aumento da biodversidade neste locais, garantindo abrigo, alimento e condições propícias, e faz com que o próprio reflorestamento comercial, a partir de uma determinada idade, deixe de ser apenas uma área de produção de madeira, mas também passe a ser um “reservatório” de formas  de vida distintas. 
	           Todos estes resultados indicam que, para esta localidade, a mata ciliar encontra-se permeada por espécies típicas das matas de araucárias e de planalto, sendo que a distinção entre elas só pode ser feita ao nível florístico. Além disso, esta área também se encontra na região limite de distribuição de algumas de suas espécies.  
	A vegetação nativa de Telêmaco Borba é  constituída por pastagens e matas compostas por Araucárias, Cedro, Peroba e Caviúna.  
	Dentre as espécies também se encontra as lenhosas, cerca de 71 %, tão comum quanto à Floresta com Araucária. Também comum a ocorrência de espécies características de outros ambientes, como é o caso das gramíneas, representadas principalmente pelas taquaras, além de outros tipos de capins e gramas. Também são freqüentes cipós de várias espécies que em certos trechos, podem formar densas redes envolvendo as copas das árvores. Próximo aos remanescentes é comum a ocorrência de espécies das gramíneas, e principalmente a taquara, além de outros tipos de capins e gramas. Os cipós também aparece com certa freqüência, onde em certos trechos podem até formar densas redes envolvendo as copas das árvores 
	Em agrupamentos florestais situados em encostas íngremes, bem como próximo às margens do Rio Tibagi e notável a presença de epifitismo (plantas que vivem sobre as árvores) em especial as bromélias, orquídeas, samambaias e conambaias. No interior de florestas mais desenvolvidas, ocorrem ervas terrestres como caetés e samambaias, entre outras. Essas ervas acostumadas à sombra caracterizam ambientes menos alterados e de maior diversidade biológica.  
	Algumas espécies de ervas, gramíneas, arbustos e até mesmo densos capinzais formam comunidade bem características em ambientes tipo várzeas próxima dos rios e os lacheados rochosos que ocorrem perto de corredeiras. 
	Devido a necessidade da implantação do plantio de árvores que possibilitassem o corte em período de tempo menor para a fabricação de papel, a floresta nativa foi sendo gradativamente substituída por espécies nativas da Escandinávia, como : Pinus Elliotis, Pinus Taeda, da Austrália e ainda  o Eucalipto, com isso eliminando a floresta de Araucária ao ponto de sua quase extinção nos limites municipais.  
	O Turismo Ecológico e Atrativos Naturais 
	O município possui características hidrográficas e vegetais de forma diferenciada dos demais municípios do estado, caracterizados por imensas áreas de reflorestamento e áreas de preservação cortadas por rios e córregos. 
	No âmbito municipal, Telêmaco Borba conta com a Fazenda Monte Alegre que está situada à margem norte do Rio Tibagi onde se encontra implantado o Distrito de Harmonia, o qual abriga um conjunto residencial de funcionários da indústria Klabin equipado com diversas trilhas, bosques e paisagismos exuberantes. Ainda na Fazenda Monte Alegre encontram-se atrativos como, o Centro de Interpretação da Natureza o qual possui um Museu de fauna e flora local, bem como trilhas ecológicas que permitem  um contato direto com vegetação nativa da região, bem como animais silvestres criados em cativeiro. 
	Além dos atrativos já citados constantes no Distrito de Harmonia, a Fazenda Monte Alegre possui um extenso potencial turístico a ser desenvolvidos através da exploração de atrativos naturais como os rios que cortam a fazenda o patrimônio Histórico e Arquitetônico de residências, hotéis e igrejas visto que Telêmaco Borba teve sua origem à partir da fundação dos Distritos de Lago e Harmonia.  
	No contexto urbano, o município é cortado pelo grande Rio Tibagi que é um dos mais importantes rios do Estado do Paraná possuindo um grande potencial de aproveitamento para a criação de atividades de interação com a natureza, bem como atividades de contemplação, pesca, lazer e atividades ambientais.  
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