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O presente trabalho é parte de um projeto de iniciação cientifica e de estudos já 

realizado dentro de minha dissertação de mestrado. Explicitaremos com maior 

objetividade possível a interferência – lê-se importância -  das políticas públicas 

e seu papel para o desenvolvimento local dentro do município de Itaúna do Sul – 

PR 

Itaúna do Sul, localizada na porção noroeste do estado do Paraná, na 

microrregião de Paranavaí, com as coordenadas de 22° 43’ 51” de latitude  Sul e  

52° 53' 13" de longitude Oeste (FIGURA 1). 

 
FIGURA 1 –  Localização da área de Estudo. Município de Itaúna do Sul - PR. Organização: Lucas 
Sant’Ana. 
 



 Constitui-se como um município de instalação recente. Desmembrou-se de 

Nova Londrina e veio a tornar-se município em 1961, pequeno tanto na 

dimensão territorial, são apenas 127,805 km2 , (SEMA) quanto populacional, 

contando no ano de 2000 com 4.447 habitantes (IBGE). Distante 584,35 km da 

capital do estado, Curitiba, é recortada pela rodovia estadual PR – 182, sendo 

este trecho uma importante ligação entre o noroeste e oeste do Paraná, com o 

Pontal do Paranapanema em São Paulo, isto se deu principalmente após a 

construção da ponte sobre o rio Paranapanema pela CESP, onde se localiza a 

UHE de Rosana. 

  A base da economia do município é a agropecuária que em 2002 representava 

45% do PIB do município. Os principais tipos cultivados são: o café, a cana-de-

açúcar, o milho, a mandioca. Destaca-se também, a pecuária de corte e de leite. 

O município situa-se dentro da faixa climática Cfa, segundo Köppen, 

caracterizado como um clima mesotérmico sempre úmido e com verões quentes, 

o que foi muito propício a cultura do café, que hoje concentra-se principalmente 

na porção norte do município, e é onde nós observamos que há também uma 

grande concentração de pequenas propriedades. Tal fato é justificado por ser 

nesta porção do município que encontramos solos mais férteis1. Por outro lado, 

na porção mais sudoeste do município, é onde encontramos maior concentração 

de área de pastagens, junto à grandes propriedades. É nesta área que se 

encontra solos com deficiência de fertilidade e com maior susceptibilidade à 

erosão.  

É uma área homogênea do ponto de vista geomorfológico , sendo embasado 

sobre o árenito Caiuá, de formação eólica, apresentando  relevo suave 

ondulado, praticamente plano na porção centro-norte do município, onde as 

maiores altitudes são encontrada na porção central e as menores, nos fundo de 

vale, vales estes quase sempre muito abertos, tendo em sua grande parte uma 

mata ciliar incipiente, sendo apenas em alguns pontos em que ela se apresenta 

exuberante. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, embasou-se em MOREIRA, 2007 e 

Höfling, 2001. 

                                                 
1 Latossolo Vermelho Escuro Eutrófico com textura Argilosa (EMBRAPA) 



Partindo do pressuposto que a pobreza é a maior causa e concomitantemente o 

maior efeito da degradação ambiental, partiremos para uma abordagem do 

desenvolvimento local a partir de políticas públicas de cunho mais social. 

Entende-se por Políticas Públicas, o conjunto de ações coletivas voltadas para a 

garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar 

conta de determinada demanda em diversas áreas, sob responsabilidade, em 

nosso caso de estudo, do estado onde compete a este as etapas de 

implementaçãoe de manutenção. Expressa a transformação daquilo que é do 

âmbito privado em ações coletivas no espaço público. 

Não é possível a preservação dos recursos naturais onde não há a melhoria de 

condição de vida da população. Com base neste propósito, o desenvolvimento 

sustentável objetiva diretamente a satisfação das necessidades básicas 

humanas tais como: alimentação, vestuário, água, moradia e saneamento 

básico, onde não diz respeito somente ao crescimento econômico. 

É neste contexto que deve atuar as políticas públicas, com o objetivo de reduzir 

a pobreza absoluta através de providências, no sentido de promover meio de 

vida seguros e permanentes que minimizem a exaustão de recursos naturais, a 

degradação ambiental, a destruição da cultura e a instabilidade social. 

A agricultura é profundamente afetada pela evolução dos sistemas 

socioeconômicos e naturais. Partindo da idéia de desenvolvimento sustentável, o 

aumento da produção agrícola não pode ser regulamentado apenas com o 

crescimento das necessidades populacionais mas também às políticas que 

proponham  a preservação dos recursos naturais. 

Sobre esta temática, tem-se gerado uma série de acontecimento tanto no âmbito 

nacional quanto internacional, tais  eventos como a RIO-92, que acabou 

resultando na elaboração de um plano de ação: a Agenda 21. Documento este 

que contém propostas para o desenvolvimento sustentável – social+ambiental. 

Em 2002, na RIO +10, em Johannesburgo, houve a revalidação (ou reafirmação) 

da agenda 21. Evento este realizado sob o lema: “ pense globalmente, aja 

localmente.”. Ação esta, que pode ser posta em prática por nossos gestores 

através das políticas públicas.  

 

ESTUDO DE CASO 

 



Para efeito de abordagem das políticas públicas em nossa área de estudo, foram 

levantados materiais junto a EMATER, onde estão documentados uma série de 

planejamento de política pública aplicada ao setor rural. Veremos, neste primeiro 

momento, apenas a atuação de políticas públicas aplicadas à área rural do 

município de Itaúna do Sul, não que àquelas aplicas à sede do município  não 

tenham relevância, mas sabendo-se que nas áreas rurais  é que são mais 

visíveis  as ações das políticas pública no sentido das dinâmicas de ocupação 

do solo. 

No município de Itaúna do Sul, o planejamento adotado para fins de políticas 

públicas, está seccionado por microbacias na qual trabalharemos com duas 

especificamente: Microbacia Placa Itaúna cujo plano é do ano de 1992 e 

Microbacia Zimaré/ São Paulo Paraná, cujo plano data o final dos anos de 1990. 

Estes dois projetos juntos, abrangem uma área de mais de 60% do município  

(FIGURA 2)   indicando sua pertinência nos estudos de dinâmica 

sócioambientais motivados por políticas públicas. 

 
FIGURA 2 – Área de abrangência dos Projetos dentro do Município. Imagem CBERS II-2001.  
Organização: Lucas Sant’ana 
 



 

O planejamento de Microbacia Placa Itaúna e Microbacia Zimaré/ São Paulo 

Paraná, é um instrumento de política pública para desenvolvimento local, onde, 

segundo MOREIRA, 2007: 

 

“...um dos requisitos básicos para implantar uma estratégia de 

desenvolvimento local é a revisão dos instrumentos de atuação do poder 

público de modo a facilitar as instâncias de coordenação entre as 

instituições estatais nos diferentes níveis hierárquicos – municipal, 

regional e nacional. Mais especificamente, as seguintes orientações são 

necessárias: a) desenvolver a capacidade de ação conjunta ao nível local 

das diferentes instituições  públicas; b) ampliar a capacidade de 

coordenação das propostas, ações e avaliações entre os diferentes níveis 

de governo municipal, estadual e regional, por meio do aprimoramento 

dos instrumentos de planejamento do Estado no que se refere a temas 

abrangentes, tais como: orçamentos, investimentos, sistema creditício, 

metas regionais e inter-setoriais, entre outros; c) fortalecer as instâncias 

de coordenação entre instituições diferentes; d) adotar instrumentos 

descentralizados, flexíveis e participativos que garantam a participação 

das comunidades locais em todos os itens anteriores, sempre com o 

objetivo de buscar maior igualdade social, melhorar a qualidade de vida, 

bem como de promover  o exercício da cidadania.” (p. 76-77)   

 

Todavia, deve-se pensar em  projetos de política pública àqueles que procura as 

articulações necessárias para que esta prática seja a mais palpável e 

sustentável possível.  

Para o projeto de Microbacias, foi desenvolvida uma articulação junto ao 

programa Paraná Rural2, no governo Álvaro Dias. Este planejamento consistiu 

em um diagnóstico da área – no caso, uma área inserida na bacia hidrográfica 

do ribeirão Itaúna – tal como levantamento climático, pedológico, de uso do solo, 

infra-estrutura, meio ambiente, tipo de cultura cultivada e estrutura fundiária. 

                                                 
2 Programa de manejo integrado de solos e águas das áreas rurais do Paraná, considerado modelo pela 
Organização das Nações Unidas. 



A Microbacia Placa Itaúna abrange uma área de 4862,42ha. do município, 

ocupando espacialmente a porção centro-oeste do município. 

É uma área que em 1992, contava com 90 propriedades rurais sendo em sua 

maioria, pequenas propriedades  - 73 propriedades - . 

Um ponto pertinente contido no documento, é a importância dada à fixação do 

homem no campo.  Lembrando que a área da microbacia, no passado, era 

ocupada em quase sua totalidade pela cultura do café, e a partir da crise , foi 

sendo substituída pelas atividades pastoris. Destaca-se que para a manutenção 

e sustentabilidade do pequeno produtor, deve ser implantada a diversificação de 

culturas. 

Tal processo, deve ter o respaldo das políticas públicas que visem a 

sustentabilidade do pequeno agricultor e, com isso, assegurando-o no campo. 

Uma conseqüência direta desse processo é a amortização dos impactos sofridos 

pelo meio ambiente. 

Passemos agora aos planos de ação da Microbacia Placa Itaúna, bem como 

suas principais características.  

• Adubação Verde  - visa o incremento da adubação verde na cultura do 

café e da amora, bem como na recomposição da pastagem. Técnicas 

como o plantio de leguminosas nos terraços para segurança dos mesmos 

e amenizar a erosão laminar. 

• Reflorestamento da Mata Ciliar e Silvicultura (eucalipto) – Aumentar área 

de reflorestamento para práticas conservacionistas, uso e exploração da 

madeira tanto como lenha (energético) como para o uso na própria 

propriedade. Dentro deste plano, é memorável a preocupação dada a 

recuperação da mata ciliar, porém não existe a exigência de nenhum 

projeto de reflorestamento  ou plano de manejo. 

• Cordão em Contorno – Introduzir a técnica de amontoa em nível em áreas 

cultivadas com o café, como forma de diminuir o escoamento superficial. 

• Terraceamento Mecânico – Continuidade à pratica de terraceamento em 

áreas mecanizadas, visando deter o escoamento superficial e amenizar 

os processos erosivos, trabalhando conforme a topografia do terreno. 



• Sericicultura - Introduzir a atividade da criação do bicho-da-seda a fim de 

diversificar as atividades na propriedade, evitando o êxodo rural e 

incrementando a renda familiar. 

• Correção de Solo (calagem) – Obter uma maior eficiência nas adubações 

e maior produtividade das culturas, subsidiando o calcário para o 

produtor. 

• Café – Atender os produtores que produzem café em sua propriedade, 

visando incrementar novas tecnologias de manejo de cultura e orientar 

alternativas para amenizar os custos de produção.  

• Abastecimento Familiar – Incentivar o plantio de arroz, milho, feijão, 

intercalado às lavouras de café, a fim de diminuir a evasão de renda da 

propriedade destinada à aquisição destes produtos. 

• Recuperação de Pastagens – Reformar e melhorar as pastagens 

integradas com as práticas de conservação e proteção do solo através    

de alternativas tecnológicas que aumentem a fertilidade do solo com 

combinação de culturas, melhorando a renda dos produtores rurais. 

A outra área do estudo, a Microbacia Zimaré/São Paulo Paraná, conta com uma 

área de 2564,82ha. e está inserida dentro da bacia hidrográfica do rio Tigre. 

Para este planejamento foi realizado um diagnóstico da área, utilizando a 

mesma metodologia da Microbacia anterior. 

É este, um recorte peculiar. Fora no passado uma área de cultivo predominante 

do café e cuja área era ocupada por grandes fazendas, como é o caso da 

Fazenda Cinco Irmãos e da Fazenda São Paulo Paraná. Com a crise da cultura 

cafeeira, houve a divisão dessas fazendas em propriedades menores, sendo 

assim, atualmente a Microbacia está dividida em 87 propriedades, sendo 78 

delas, de pequenas propriedades.  

Ocorreu uma expansão muito acentuada das áreas de pastagem na área após a 

crise da cafeicultura, porém nota-se, através dos levantamentos realizados pela 

EMATER na região, que há um aumento no número de produtores que 

passaram a produzir o café adensado. 

Os Planos de ação são os mesmos adotados na Microbacia anterior. 

O caráter dessas políticas públicas, é fundamentado no subsídio técnico e 

material ao produtor – principalmente o pequeno -  de forma a garantir uma 



maior sustentabilidade de sua propriedade, gerando, como conseqüência direta, 

a diminuição dos impactos sobre o meio ambiente e tentar assegurar a 

permanência deste agricultor com sua família no campo, diminuindo assim os 

impactos sociais gerados pelo êxodo rural. 

No decorrer do projeto de iniciação científica e atualmente na dissertação de 

mestrado, a maior dificuldade encontrada era a  explicitar a atuação das políticas 

públicas aplicadas no município de Itaúna do Sul e de que forma elas refletem 

na dinâmica socioespacial e como se materializam na paisagem. 

Para tal, buscou-se assegurar ao máximo a realidade encontrada nesta área de 

estudo onde para isso utilizamos dados secundários extraídos dos sites do IBGE 

e IPARDES e dados primários extraídos da EMATER – Itaúna do Sul, onde 

tabulou-se alguns dados e confeccionou-se alguns gráficos pertinentes ao nosso 

interesse. 

 Para efeito de ‘visualização’ das atuações das políticas públicas na dinâmica 

socioespacial, utilizamos imagens de satélite (LANDSAT MMS, TM, ETM+ e 

CBERS II), com uso em composição de bandas diversas, e dentro de uma  

escala temporal a fim de facilitar a apreensão dessas dinâmicas socioespaciais 

onde esta metodologia mostrou-se muito eficiente para este propósito. 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOESPACIAL 

 

Com a crise ambiental e o incentivo à troca da matriz energética - o etanol -  pelo 

governo  Federal, principalmente por via de liberação de recursos do BNDES , 

está dinamizando o mosaico de ocupação e ‘utilização’ do noroeste do Paraná, 

dada principalmente pela presença de duas grandes destilarias: a COPAGRA   

em Nova Londrina e a Santa Terezinha em Terra Rica (FIGURA 3): 

 

“Com a instalação da Usina de álcool, a cidade de Terra Rica deverá ganhar 

novos habitantes, e para que não ocorra o crescimento desordenado, uma série 

de medidas está sendo tomada pela administração como a construção de 714 

novas casas populares e obras de infra-estrutura.”3 

 

                                                 
3 Notícia tirada do site http://www.bndes.gov.br/noticias/2006/not028_06.asp. Acessado dia 12/05/2007. 



 

FIGURA 3 – Com a chegada da Usina Sta. Terezinha, há todo um processo de redefinição do uso do solo 
agrícola em sua área de entorno. (Terra Rica-PR. PASSOS – 2006) 
 

As respostas imediatas a tal fato, dá-se principalmente com o aumento das 

áreas de cultivo da cana-de-açúcar  bem como a realocação de mão-de-obra  

para esta categoria. 

Percorrendo as rodovias do noroeste paranaense, fica muito clara a tendência 

que se tem à homogeneização da paisagem, transformada pela cultura da cana-

de-açúcar. Onde antes se tinha pastagens e/ou mandioca, hoje se vê uma 

imensidão de área destinada à cana-de-açúcar, cultura esta, a priori, vinculada à 

média/grande propriedade. Porém esta certa homogeneidade – ou tendência 

para a mesma - é de certa forma rompida quando apreendemos o município de 

Itaúna do Sul, onde ainda há uma tendência à pequena propriedade e onde 

pratica-se a policultura, mesmo estando o município praticamente “cercado” por 

grandes destilarias (MAPA 1) 

 



 

MAPA 1  - Circunferência indicando área de abrangência (30 km) das Usinas de Santa Terezinha (Terra 
Rica – PR) e da COPAGRA (Nova Londrina-PR). Organização: Lucas Sant’ana (2007) 
 

As políticas públicas municipais aplicadas a zona rural de Itaúna do Sul, são 

destinadas principalmente ao pequeno produtor, o que caracteriza uma 

preocupação dos gestores na sustentabilidade da pequena propriedade e da 

permanência das famílias nas áreas rurais, onde segundo MOREIRA (2007): 

  

 “Sabemos que a principal função da agricultura é produzir bens 

alimentares e de qualidade elevada. Além disso, as explorações agrícolas 

proporcionam uma paisagem cultural diversificada de valor ecológico. 

Este, apenas poderá ser assegurado se as novas gerações forem 

devidamente formadas e apoiadas.” 

 

Conforme entrevista realizada na EMATER - Itaúna do Sul, a cultura da cana-de-

açúcar tem avançado principalmente nas médias e grandes propriedades do 

município, onde estas, ora sãos sustentadas pela pastagem, ora pela mandioca, 

associadas a cultura do milho e  do feijão. Por vários fatores relacionados à 

insustentbilidade, acabam que sendo arrendadas, total ou parcialmente para 

COPAGRA ou a Santa Terezinha. Tal fato é demonstrado no gráfico a seguir, 



onde correlaciona-se o avanço da cultura da cana-de-açúcar e a diminuição de 

outros tipos de cultura: (GRÁFICO 1) 

 

   

GRÁFICO 1-  Base: IBGE. Organização: Lucas Sant’ana, 2007 
 

Mesmo com as políticas públicas tomadas por parte do gestor municipal, do uso 

da sustentabilidade no intuito de barrar ou ao menos amenizar o avanço da 

cana-de-açúcar no município, tal tarefa nem sempre é tão fácil de ser 

concretizada, quando se coloca o peso de fatores ultra-locais, como por exemplo 

a cotação do dólar ou a cotação de determinados produtos no mercado nacional 

e internacional. Isto resulta e influencia na dinâmica de ocupação do solo por 

certas culturas agrícolas, ( GRÁFICO 2,3,4 e 5 ) aquela que está mais favorável 

ao mercado do momento, portanto, a região não pode ser caracterizada por uma 

identidade agrícola própria, já que o mesmo varia, de acordo com o tempo e com 

as dinâmicas do mercado. 

Tais resultados põem à discussão de que, até que ponto as políticas públicas 

locais são impulsoras – ou eficientes – com papel importante nas dinâmicas 

socioespaciais. 



 

GRÁFICO 2 - Base: IBGE. Organização: Lucas Sant’ana, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 - Base: IBGE. Organização: Lucas Sant’ana, 2007 

 



 

GRÁFICO 4 - Base: IBGE. Organização: Lucas Sant’ana, 2007 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5-  Base: IBGE. Organização: Lucas Sant’ana, 2007 
 

 

 

Em entrevista realizada com um pequeno produtor rural do município, ficou clara 

a grande dificuldade por ele encontrada em sustentar a sua propriedade. 



Deixamos aqui claro que as políticas públicas locais desenvolvidas pelo gestor 

municipal são extremamente importantes, principalmente no que diz respeito ao 

pequeno proprietário de Itaúna do Sul, que embora em situação de sustentação 

financeira difícil, tem o respaldo da política pública, como por exemplo, o 

produtor de café que encontra uma série de vantagens e incentivos, tais como: 

distribuição de mudas de café; trator e técnico para fazer curva de nível na 

propriedade, beneficiadora de café junto à ADECIS, que também intervém 

positivamente na comercialização do produto, eliminando assim o 

‘atravessador’4. Porém a grande dificuldade encontrada pelo pequeno 

proprietário do município está relacionada: à forma de divisão dos lotes pela 

colonizadora; câmbio do dólar5; cotação do produto6 cultivado na propriedade. 

Ao analisarmos os dados agrícolas do município, bem como os gráfico 

(GRÁFICO 6 ) gerados a partir do mesmo, poderíamos chegar ao diagnóstico de 

que a cultura da cana-de-açúcar vem substituindo as áreas de café, porém ‘in 

loco’ constata-se que não é este fato que ocorre. Primeiro: a diminuição da área 

plantada de café é em decorrência do mercado, tanto cambial quanto de cotação 

do preço do produto; segundo: a cana-de-açúcar, até o presente momento, vem 

arrendando terras em média/grandes propriedades, as pequenas mostram-se 

inviáveis para o custo/benefício de produção do produto, ou seja, este fato não 

relaciona-se diretamente com as áreas de políticas públicas estudadas visto que 

nestas, o predomínio é da pequena/média propriedade . 

  

                                                 
4 Informação retirada de registro de entrevista com produtores locais bem como Técnico da EMATER e o 
gerente da ADECIS. 
5 Cotação do Dólar dia 23/05/2007 –dia da realização da entrevista -: 1,951 (R$) 
6 Cotação do café dia 23/05/2007: Café Conillon R$ 189.43.  Café Arábica R$ 200.68. 



 

GRÁFICO 6-  Base: IBGE. Organização: Lucas Sant’ana, 2007 
 

Outra conseqüência das políticas públicas tomadas no município, é o 

crescimento de sua população rural, que foi de 1,13% no período de 1991 a 

2001, conforme  abaixo (GRÁFICO 7): 
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GRÁFICO 7 -  Base: IBGE. Organização: Lucas Sant’ana, 2007 
 
 

Tal fato é resultado de políticas públicas locais, destinadas aos pequenos 

proprietários, sendo, uma vez mantida a estrutura fundiária de pequenas 



propriedades, facilita a aquisição destas, mesmo por pessoas com menor poder 

de compra. 

Vale lembrar que além dos incentivos dados por políticas públicas ao produtor 

de café, há políticas destinadas à diversificação de produção dentro da 

propriedade, como a sericicultura e o plantio do eucalipto, além da vinda de 

cursos para a população em geral, resultando na capacidade de geração 

alternativa de renda para pequenos proprietários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O noroeste paranaense tem passado, nos últimos 50 anos, por inúmeras 

transformações no âmbito social, econômico e ambiental. Isso tem dinamizado 

os processos e formas de uso e ocupação do território onde se deve tomar a 

devida atenção com a proteção dos recursos naturais, tão fragilizado pelo modo 

de ocupação e apropriação ocorrido neste território.  

A cultura do algodão e principalmente a do café, foram propulsoras à ocupação 

do noroeste do Paraná, porém de forma não sustentável. Isso se deve, 

principalmente pela forma de divisão dos lotes rurais, pelo mercado externo 

muito instável e pelas sucessivas pragas e geadas que acabaram 

posteriormente, fragilizando a já decadente cultura do café do noroeste 

paranaense. 

No momento atual, encontramos presente na região, a expansão da cana-de-

açúcar, motivada principalmente por: 

 

• princípio de troca da matriz energética do país; 

• relatório do aquecimento global, relacionando o fato à emissão de CO2; 

• mercado crescente do ETANOL; 

• instalação de duas usinas  sucro-alcooleiras : Santa Terezinha, no 

município de Terra Rica, e COPAGRA em Nova Londrina. 

 

 



No município de Itaúna do Sul, quando houve a crise da cafeicultura, ocorreu um 

processo de desmonte7 de parte das grandes propriedades, que foram divididas 

em lotes menores onde hoje há a prática da policultura.   

Esta dinâmica está ligada também às práticas de políticas públicas fomentadas 

pelos gestores, destinadas principalmente à manutenção e sustentabilidade da 

pequena propriedade. 

Dentro do propósito desenvolvido no trabalho, foi possível apreender as 

transformações socioespaciais do município de Itaúna do Sul, a partir do modelo 

tripolar desenvolvido por Bertrand, de modo a chegar às considerações:  

 

• o município de Itaúna do Sul encontra-se em um caminho oposto ao seu 

entorno, com relação ao avanço da cana-de-açúcar e a posição tomada 

por seus gestores; 

• os gestores apresentam-se bem preparados principalmente no que se diz 

ao seu conhecimento sobre a realidade do município; 

• há uma tendência de estabilização tanto no que se diz respeito à estrutura 

fundiária do município quanto à população rural, pois embora haja 

dificuldades econômicas encontrada pelos produtores , há por outro lado 

o respaldo dado a eles pelas políticas públicas locais; 

• nas áreas assistidas pelas políticas públicas locais, há uma melhoria no 

que se diz respeito à preservação ambiental, relacionado principalmente à 

recuperação das matas ciliares. 

• as políticas públicas locais apresentam–se capazes de influenciar nas 

dinâmicas socioespaciais, mas acima disso, são um importante respaldo, 

no caso de Itaúna do Sul, para os pequenos agricultores, o que vem a 

refletir nos âmbitos econômico8, social9 e ambiental10. 
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