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APRESENTAÇÃO 

O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento básico da política urbana, indispensável para o 

desenvolvimento e a expansão urbana e para a definição das intervenções a serem executadas 

pelo poder público municipal, de forma a atender às exigências fundamentais de ordenamento 

das cidades e induzir um processo de planejamento contínuo que vise a ampliação dos benefícios 

sociais, a redução da desigualdade social e a garantia da oferta de serviços e equipamentos 

públicos. 

O Plano Diretor deve ser amplamente divulgado e apresentado em eventos abertos ao público 

para possibilitar sua pactuação com a sociedade civil, sendo formulado como uma política 

pública. Em um segundo momento, deve ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores 

e, por fim, sancionado pelo Poder Executivo Municipal, resultando em uma lei que reflita o 

compromisso firmado entre a sociedade e o Poder Público. 

Em âmbito nacional, a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 2001, o Estatuto da Cidade, 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que tratam da política urbana. 

O Estatuto da Cidade definiu as normas para elaboração dos Planos Diretores nos Municípios, de 

forma a regular o uso da propriedade em prol do bem coletivo e prevendo, em forma de lei, o 

direito à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços 

públicos, trabalho e lazer. 

Conforme o art. 41 do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais 

de vinte mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas”. A mesma lei, em seu Art. 40 

§3º, define ainda que “a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 

dez anos”.  

No Paraná, a Constituição Estadual, em seu Capítulo da Política Urbana, determinou que todos 

os municípios do Estado são obrigados a elaborar o PDM. A Lei Estadual n° 15.229, de 25 de julho 

de 2006, condicionou a firmação de convênios de financiamento de obras de infraestrutura e 

serviços à elaboração do Plano Diretor por parte dos municípios, seguindo as determinações do 

Estatuto da Cidade. 

O atual Plano Diretor Municipal de Honório Serpa foi instituído pela Lei Municipal nº 301, de 18 

de novembro de 2009. Segundo o parágrafo único do Art. 1º da referida lei, o Plano Diretor é o 

instrumento técnico-administrativo destinado a ordenar, promover e controlar o 

desenvolvimento urbanístico do Município, baseado nas condições socioeconômicas locais. 

A Prefeitura Municipal de Honório Serpa deu início ao processo licitatório nº 46/2021, na 

modalidade Tomada de Preço, para a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços técnicos de consultoria para revisão do Plano Diretor Municipal. O processo resultou no 

Contato nº 155/2021, celebrado no dia 30 de agosto de 2021 entre o Município de Honório Serpa 
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e a DRZ Geotecnologia e Consultoria. A empresa contratada deverá executar a Revisão do Plano 

Diretor Municipal conforme Termo de Referência (TR) e demais peças do edital. 

A Revisão do PDM tem como objetivo geral adequar a política de planejamento municipal à nova 

realidade do Município, fundamentando-se na Agenda 2030 e seus Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), e na Nova Agenda Urbana. 

Ademais, a presente RPDM objetiva o desenvolvimento sustentável, incentivando a 

implementação do conceito de Cidades Inteligentes. As Smart Cities visam a melhoria dos 

serviços prestados aos cidadãos por meio da utilização de tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) para promover eficiência no planejamento, execução e manutenção dos 

serviços e infraestruturas urbanas, no melhor interesse dos atores que atuam nestas cidades. 

A revisão do Plano Diretor será dividida em quatro fases: 

• 1ª Fase – Mobilização: apresentação do plano de trabalho do processo de Revisão do 

Plano Diretor Municipal; 

• 2ª Fase – Análise Temática Integrada: apresentação do contexto atual do município de 

Honório Serpa por meio da análise dos dados oficiais disponíveis sobre os meios físicos, 

socioeconômicos e institucionais; 

• 3ª Fase – Diretrizes e propostas para uma Cidade Sustentável: definição de diretrizes e 

propostas para o reordenamento territorial, definição de instrumentos urbanísticos e 

estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento e 

gestão municipal; 

• 4ª Fase – Plano de Ação e Investimentos e Institucionalização do PDM: definição de ações 

e investimentos prioritários à implementação do PDM e revisão da legislação e 

elaboração das minutas dos anteprojetos de lei. 

O presente produto se refere à Parte 1 da Fase II – Análise Temática Integrada, da Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Honório Serpa. 
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INTRODUÇÃO 

A Fase 2 – Análise Temática Integrada (ATI) se caracteriza como uma leitura e diagnóstico dos 

dados e informações quantitativas e qualitativas do município de Honório Serpa, tendo como 

fonte o Poder Público, as Secretarias Municipais, o IBGE e outros órgãos estaduais, federais e 

regionais. 

A Análise Temática Integrada é dividida em 3 partes: 

• Parte 1 - inserção e características regionais do Município; condicionantes geoambientais; 

condicionantes socioespaciais; e caracterização socioeconômica; 

• Parte 2 - capacidade de atendimento e distribuição da infraestrutura, equipamentos e 

serviços públicos; uso e ocupação do solo frente à capacidade de suporte ambiental e da 

infraestrutura, equipamentos e serviços públicos; expansão urbana comparada à 

capacidade de suporte ambiental e da infraestrutura, equipamentos e serviços públicos; 

e condições gerais de moradia e condição fundiárias; 

• Parte 3 – condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase nas áreas urbanas; 

capacidade de investimento do município; estrutura e funcionamento dos conselhos 

municipais existentes; síntese da Análise Temática Integrada; Objetivos para o 

desenvolvimento municipal.  

Na ATI, cada tema é analisado individualmente de forma a conformar um dossiê sobre a realidade 

do município e das expectativas do governo municipal (executivo e legislativo), dos órgãos 

setoriais específicos e da sociedade local. A Análise Temática Integrada é realizada conjuntamente 

entre a Equipe Técnica da Consultoria, a Equipe Técnica Municipal e conselho, através de reuniões 

e oficinas.  

Para que o resultado desta avaliação seja fiel à realidade local, a participação comunidade, 

garantida pela realização de audiência pública, é fundamental. Ao final, possibilitará a plena 

compreensão das condicionantes, deficiências e potencialidades do território municipal, que 

serão a base para o desenvolvimento das diretrizes e proposições, as quais caracterizarão o novo 

Plano Diretor. 

O presente documento se refere à Parte 1 da Análise Temática Integrada. 
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1. ASPECTOS GERAIS 

Neste capítulo serão apresentados um breve histórico da formação de Honório Serpa e do 

planejamento urbano municipal, a localização e a inserção regional do município. 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

O município de Honório Serpa recebeu esta denominação devido ao nome de um dos filhos de 

Dona Eufrázia e Diógenes Serpa, que em 1896 chegaram nas terras onde hoje é o município de 

Honório Serpa, fugidos de Santa Maria – RS, por causa da Revolução Federalista. 

O filho de Honório Serpa, João Serpa, se aliou ao, na época, deputado estadual Arnaldo Busato, 

fundando o Distrito de Honório Serpa em 1965. As primeiras famílias que habitaram a localidade 

foram Madureira, Eleutério, Ozorio, Santos, Serpa e Bufon.  

Somente 25 anos depois, em 1990, que o Distrito Honório Serpa foi desmembrado de 

Mangueirinha e elevado à categoria de município (Lei Estadual nº 9184, de 08 de janeiro de 1990). 

A instalação de sede oficial ocorreu no ano de 1993. 

1.2 LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL 

Localizado no Sul Paranaense, Honório Serpa tem como coordenadas geográficas 26º08’27”S de 

latitude e 52º23’13’’W de longitude e está situado a 802m em relação ao nível do mar. O território 

municipal possuí 503,022 km² de área territorial e é composto pelo Distrito Administrativo Sede 

de Honório Serpa, e o Distrito de Pinho Fleck, localizado a aproximadamente a 16,8 km da Sede. 

O município se localiza a aproximadamente 180km de Guarapuava e 430km de Curitiba, capital 

do Estado. Os municípios limítrofes são: Clevelândia; Coronel Vivida; Mangueirinha e Pato Branco. 

Os principais acessos ao Município são a PR-280, PR-562 e BR-373, sendo que: 

• A PRC-280, é considerada o principal corredor logístico do Sudeste Paranaense, para 

escoamento da produção agrícola e madeira. Interliga os municípios localizados na divisa 

do extremo sul Paranaense com o Estado de Santa Catarina; 

• A PR-562, instituída pela Lei Estadual nº 15.786/2008, denomina-se Rodovia Prefeito 

Paulino Stédile, interliga Coronel Vivida a Honório Serpa; 

• A BR-373, é a principal rota que interliga o sul do estado com a Rodovia do Café (BR-

376, norte do estado do Paraná), passando ainda por Guarapuava a nordeste e Coronel 

Vivida a leste. 

Honório Serpa está localizada na Região Geográfica Intermediária de Cascavel (RGInt-03), 

composta por 100 municípios, e na Região Imediata de Pato Branco, composta por 15 municípios, 
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conforme Figura 1. Em relação aos municípios da região imediata, Honório Serpa ocupa a 12ª 

colocação na categoria população e 8ª em extensão territorial.  

Figura 1 – Localização, Municípios Limítrofes, RG Intermediária e Imediata 

 

Fonte: BRASIL, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 
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2. CONDICIONANTES GEOAMBIENTAIS 

Para identificar as áreas do Município que estão aptas para o uso e ocupação antrópico, com 

ênfase nas áreas urbanas consolidadas e áreas de expansão urbana, é necessário mapear as 

características geoambientais, como geologia, geomorfologia, declividade, hipsometria, 

pedologia, aptidão do solo, hidrografia, fitogeografia e arborização urbana. 

2.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

O entendimento da formação geológica e geomorfológica de uma região é ferramenta 

fundamental para a correta ocupação e exploração consciente dos recursos naturais existentes 

no subsolo.  

Honório Serpa pertence à uma unidade morfoestruturais: a Bacia Sedimentar do Paraná. Sobre 

as unidades morfoesculturais, Honório Serpa pertence ao Terceiro Planalto Paranaense e as 

Planícies. 

O Terceiro Planalto Paranaense é formado por derrames basálticos e: 

Honório Serpa está inserida na Bacia do Paraná, no período Mesozóico e 

sedimentação e magmatismo básico e alcalino. Esta faixa é denominada grupo 

São Bento e compreende mais da metade do território paranaense (53%) é 

ocupado pelos derrames basálticos do imenso vulcanismo fissural continelta 

ocorrido no período Jurássico/Triássico e que dotou o Estado, além das 

possibilidades do desenvolvimento de um solo de excelente qualidade, da 

ocorrência de minerais de cobre, ágatas e ametistas. (HONÓRIO SERPA, p. 110, 

2009). 

Honório Serpa pertence as sub-unidade do Planalto do Alto/Médio Piquiri, Planalto de 

Palmas/Guarapuava e Planalto de Francisco Beltrão (Terceiro Planalto Paranaense): 

O Planalto do Alto/Médio Piquiri, situada no Terceiro Planalto Paranaense, 

apresenta dissecação média e ocupa uma área de 2.160,60km², que corresponde 

a 15,42% desta Folha. A classe de declividade predominante está entre 6-12% 

em uma área total de 2.545,04km². Em relação ao relevo apresenta um gradiente 

de 420 metros com altitudes variando entre 600 (mínima) e 1.020 (máxima) m. 

s. n. m. As formas predominantes são topos alongados e isolados, vertentes 

convexas e convexo-côncavas e vales em “U”, aberto. A direção geral da 

morfologia é NW/SE, modelada em rochas Formações Serra Geral; 

O Planalto de Francisco Beltrão localizado no extremo oeste do limite 

municipal, apresenta dissecação média e ocupa área de 13,22km², que 

corresponde a 0,20% desta Folha. A classe de declividade predominante está 

entre 6-12% em de um total de 35,58km². Em relação ao relevo apresenta 

gradiente de 200 metros com altitudes variando entre 680 (mínima) e 880 

(máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos alongados, vertentes 
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convexas e vales em “V” aberto. A direção geral da morfologia é NW/SE, 

modelada em rochas da Formação da Serra Geral. 

O Planalto de Palmas/Guarapuava, situado no Terceiro Planalto Paranaense, 

apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 3.373,71km², que corresponde 

a 20,45% desta Folha. A classe de declividade predominante é menor que 6% 

em uma área de 2.008,26km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 

660 metros com altitudes variando entre 700(mínima) e 1.360 (máxima) m. s. n. 

m. A formas predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e 

convexas e vales em “U”, modeladas em rochas da Formação Serra Geral. 

(PARANÁ, p.13-14, 2006b). 

Figura 2 – Geomorfologia e Geologia 

 
Fonte: BRASIL, 2022. IAT, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 
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2.2 HIPSOMETRIA E DECLIVIDADE 

Em Honório Serpa o perfil topográfico transversal apresenta cotas que variam entre 616m, na 

região oeste no ponto de menor altitude no leito do Rio Chopim, e 1.035m, na maior altitude nas 

áreas centrais do limite municipal e 925m na sua divisa com o município de Mangueirinha. 

Conforme o perfil topográfico C-D, a Sede está localizada em altitudes médias, que apresentam 

variações entre 852m (porção norte do perímetro) e, 834m ao Sul do Perímetro, já à área central 

do perímetro está localizada a 801m de altitude. No Distrito de Pinho Fleck, as cotas variam entre 

791m e 787m. 

Em relação à declividade, predominam no município as declividades variando entre 8% e 20% 

(Figura 3). Nas localidades próximas ao Rio Chopim (oeste), é comum encontrar declividades 

superiores a 20%, muitas vezes chegando à 45%. Tanto na Sede Municipal quanto no Distrito de 

Pinho Fleck as declividades variam entre 3% e 20%, porém a predominância são os relevos de 

declividades entre 8% e 20%, essa característica configura a superfície do município como 

ondulada.  

Figura 3 – Hipsometria e Perfis Topográficos e Declividade 
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Fonte: BRASIL, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

2.3 PEDOLOGIA E APTIDÃO DO SOLO 

O conhecimento sobre a aptidão dos tipos de solo é imprescindível para a orientação do 

desenvolvimento agropecuário e para a ordenação do uso e ocupação do solo municipal. O 

Município de Honório Serpa é composto por uma grande diversidade de tipos de solo, como: 

cambissolos, latossolos, neossolo e nitossolo, conforme Figura 5. 
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Os cambissolos são geralmente pouco espessos. A fertilidade é bastante variável, podendo ser 

lata ou baixa, dependendo da rocha de origem e do clima. Quando férteis são intensamente 

usados, apesar do relevo mais acidentado e ocorrem na porção sudeste do município.  

Os latossolos geralmente apresentam baixa fertilidade, são muito porosos, permeáveis e de boa 

drenagem. São os solos mais utilizados na produção rural, pois, apesar da baixa fertilidade, são 

aptos as práticas de adubação e correção do solo. Sobre a aplicação ambiental, apresentam baixo 

risco de erosão, e, possuem “grande capacidade para suportar estradas, construções, além de ser 

local favorável para instalação de aterros sanitários”1. Ocorrem nas porções leste, nordeste e norte 

do município. 

Os neossolos são rasos em estádio inicial de evolução, constituídos por material mineral ou por 

orgânico pouco espesso, podem apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) fertilidade, 

acidez e altos teores de alumínio e de sódio. Quando apresentam baixa fertilidade aliada a relevos 

inclinados, indica-se a sua utilização para a preservação ambiental.  

Os nitossolos são derivados de rochas básicas e ultrabásicas, apresentam grande importância 

agronômica pois são de fácil correção, e em áreas planas são aptos a todos os usos agropastoris 

e florestais. Entretanto, quando associado a áreas de relevos apresentam grande risco de erosão. 

Localizados à norte e noroeste do município. 

Figura 4 – Tipos de solos presentes em Honório Serpa 

 
Fonte: Google, 2022; LIMA, 2012; NETO, 2021. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Na Sede e no Distrito de Pinho Fleck, há ocorrência de latossolo e neossolo, ambos são 

considerados solos de baixa fertilidade, apesar disso são usados na prática agrícola no intuito de 

adubação e correção do solo além de ser bastante utilizado para a preservação ambiental.  

 
1 LIMA, 2012, p.4. 
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Figura 5 – Solos 

 
Fonte: BRASIL, 2022. IAT, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Sobre a aptidão do solo para o uso antrópico, Figura 6, Honório Serpa apresenta três classes:  

• Boa: localizada nas regiões norte e nordeste do município, são áreas que apresentam 

poucas restrições à utilização para agricultura, a declividade varia de 0% a 12%; 

• Regular: é encontrado em todo o município, apresenta declividade entre 12% e 20% e 

possuí restrições à agricultura (por riscos de erosão ou excesso hídrico), sendo mais 

apropriado para as culturas perenes. Para essa classe, torna-se necessária a adoção de 

práticas intensivas de conservação; 

• Inapta: encontra-se na porção oeste de Honório Serpa, é constituído geralmente por 

escarpas de serra, afloramento rochosos e terras de baixada marítima, não apresentam 
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aptidão agrícola, podendo ser utilizados para pastagem plantada, silvicultura ou 

pastagem natural, mais indicados para a preservação da flora e fauna, recreação. 

A Sede urbana apresenta áreas consideradas como inaptas para a ocupação, uma vez que 

essas áreas estão suscetíveis ao processo erosivo. Já no Distrito de Pinho Fleck, as áreas internas 

ao perímetro urbano, são consideradas inaptas e regulares, também sendo restritivas devido ao 

processo erosivo a quais essas porções de terras estão suscetíveis. Os dados de vulnerabilidade 

geoambiental (Figura 6) mostram que, no Planalto de Palmas/Guarapuava (região norte e leste 

de Honório Serpa), as características de vulnerabilidade são: 

Na unidade geomorfológicas Planalto de Palmas/Guarapuava, predominam 

latossolos textura argilosa, associados a relevo com baixa/moderada 

declividade. Secundariamente cambissolos e neossolos litólicos textura argilosa, 

associados a relevo com moderada declividade, apresentam modera/alta 

vulnerabilidade a erosão. Recomendável para ocupação com práticas 

específicas, Adequados para uso rural e urbano em loteamentos residenciais, 

comerciais e industriais. Em áreas com cambissolos e neossolos litólicos 

associados a relevo com moderada declividade o uso deve estar sujeito a 

práticas específicas, nos cortes e aterros deve ser feita proteção vegetal 

(SANTOS et al., p. 819, 2007). 

Já na unidade morfoescultural Planalto Alto/médio Piquiri (centro-oeste e sul) e Planalto de 

Francisco Beltrão (extremo oeste), predominam as seguintes características: 

[...] ocorrem neossolos litólicos textura argilosa, associados a relevo com 

moderada/alta declividade. Secundariamente latossolos e nitossolos textura 

argilosa, associados a relevo com baixa/moderada declividade, baixa 

vulnerabilidade a erosão. Recomendável para ocupação com práticas 

conservacionistas. Nos cortes e aterros deve ser feita proteção vegetal. Restrição 

de uso em áreas específicas com ocorrência de Neossolos Litólicos associados 

às altas declividades. (SANTOS et al. p. 817, 2007). 

Figura 6 – Aptidão do Solo e Vulnerabilidade Geoambiental 
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Fonte: BRASIL, 2022. IAT, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 
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2.4 BACIA HIDROGRÁFICA E HIDROGRAFIA 

A totalidade do território de Honório Serpa está inserida na Bacia Hidrográfica do Iguaçu. O Rio 

Iguaçu é formado pelo encontro dos Rio Atuba, seguindo seu curso de 1320km, e Rio Paraná. 

Honório Serpa é um município muito rico em recursos hídricos, apresentando padrão de 

drenagem dendrítica (que lembra a configuração de uma árvore) e vasta extensão dos cursos 

d’água, os principais afluentes, são: Arroio da Quebrada; Rio Passa Quatro; Rio Chopim; Rio 

Ribeiro; Córrego da Fábrica; Córrego Pinheirito. 

A partir das características altimétricas do município definiu-se treze sub-bacias hidrográficas: do 

Rio Passa Quatro; do Rio Ribeiro; do Rio Gigante; do Córrego da Fábrica; do Rio Chopim; do 

Ribeirão Curucaca; do Rio Covo; do Córrego Estrela; do Córrego Marrequinha; do Córrego 

Pinheirito; do Córrego Raso; do Córrego São Paulo; do Rio Marrecas. 

A sede urbana sofre influência da sub-bacia do Rio Passa Quatro. O Rio Passa Quatro localiza-se 

a sul do perímetro urbano, além disso, cortando perímetro no sentido norte-sul tem o Arroio da 

Quebrada. O Distrito de Pinho Fleck, assim como indica o Plano Diretor (2009), é cortado pelo 

Córrego da Fábrica, afluente do Rio Chopim. 

Figura 7 – Córrego Passa Quatro e Arroio da Quebrada 

  
Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2021. 
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Figura 8 – Hidrografia 

 
Fonte: BRASIL, 2022. IAT, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Deve-se atentar aos conflitos causados pela expansão urbana não planejada e a não definição 

das áreas de preservação permanente junto aos cursos d’água. Torna-se necessário a realização 

de estudo ambientais prévios para solucionar e impedir a ocupação de áreas que margeiam o 

rio, conforme especificações do Código Florestal Brasileiro2. 

É essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades pensar em políticas que objetivem a 

recuperação das áreas ambientais degradadas, assim como ações que promovam a proteção dos 

recursos hídricos municipais. 

Conforme informado pela ETM, foi realizado um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) em 2017 

para a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), próxima à Fapolpa Papel e 

Embalagens, localizada ao longo do Rio Chopim na divisa entre Honório Serpa e o município de 

Clevelândia. 

De acordo com o RIMA o leito natural do rio Chopim, atualmente é de 103 hectares, após a 

construção da barragem e inundação da área onde estará localizado o reservatório, esse 

dimensionamento será de 173ha de área total, dessa forma tendo uma inundação efetiva de 

apenas 70 hectares.  

 
2 BRASIL, 2012. 
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2.5 FITOGEOGRAFIA E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

De acordo com o mapeamento realizado pelo ITCG em 2010 da vegetação do Estado do Paraná, 

a vegetação predominante de Honório Serpa é Campos Naturais, Floresta Ombrófila Mista 

Montana e Floresta Ombrófila Mista Alto-montana, conforme Figura 9. 

Figura 9 – Fitogeografia 

Fonte: BRASIL, 2022. IAT, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Os Campo Naturais (Estepe Gramineolenhosa ou Campo Limpo) é o tipo mais representativo dos 

campos da região sul do Brasil, e: 

[...] possuem vegetação caracterizada por campos limpos permeados de matas 

de galeria e capões esparsos de floresta. Esse ecossistema apresenta campos de 

diferentes fitofisionomias, riachos desprovidos de vegetação e florestas 

intercaladas. [...] No Paraná, esta cobertura vegetal (campos) abrange uma área 

de 9,8% do território (PARANÁ, 2012, p.9-10). 

A Floresta Ombrófila Mista (mata de araucária ou pinheral) ocorre no planalto, a partir da encosta 

oeste da Serra do Mar e caracterizada em sua composição florística pelos gêneros primitivos 

como Drymis e Aracaria (Australásicos) e Podocarpus (Afro-Asiático). A FOM: 

Floresta com araucária propriamente dita. Ocorre em forma de capões ou então 

contínua, em grande extensão. Na fase inicial forma povoamentos puros de 

bracatinga, sucedidos por formações com a presença característica de 

vassourão-branco, vassourão-preto e canela-guaicá. São espécies 

companheiras da Auracaria angustifólia na fase madura; imbuia, canela-

sassafrás, ipê-amarelo, cedro, canjerana, erva-mate, caúna, Miguel pintado, 

camboatá, cataia, guabirova, pitangueira e muitas outras (RODERJAN e BRITEZ, 

2002, p.23). 
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A Floresta Ombrófila Mista Alto-montana localiza-se em altitudes acima de 1000 metros e 

ocupam encostas das colinas diabásicas em mistura com arenitos termometamorfizados pelo vulcanismo 

cretácico que constitui a Formação Serra Geral. 

A composição florística da Disjunção de Campos do Jordão (SP), possivelmente 

semelhante à que outrora existia nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, 

apresenta a dominância de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, que sobressai 

do dossel normal da floresta. Ela é também bastante numerosa no estrato 

dominado, mas aí associada com vários ecótipos, dentre os quais merecem 

destaque em ordem decrescente os seguintes: Podocarpus lambertii Klotzsch ex 

Endl. (pinheirinho) e várias angiospermas, inclusive o Drimys brasiliensis Miers 

(Winteraceae), Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae) e muitas Lauraceae e Myrtaceae. 

(IBGE, 2012, p. 83).  

Figura 10 – Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista (Mata-de-Araucária) 

Fonte: VELOSO; RANGEL FILHO E LIMA, 1991. 

Não há Unidades de Conservação em Honório Serpa, entretanto, o município possui as seguintes 

áreas que devem ser protegidas, conforme especificações do Código Florestal Brasileiro3: 

• Floresta Nativa: compreende 27,73% (139,46 km²) da área total do município, é composta 

por formações vegetais (florestas primárias e secundárias em estágio inicial, médio e 

avançado de sucessão incluindo florestas ripárias); 

• Área de Preservação Permanente: áreas protegidas, coberta ou não por vegetação 

nativa, com função ambiental de preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da 

estabilidade geológica e da biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

protegendo o solo e assegurar o bem-estar das populações, compreendem uma área de 

88,74 km²; 

• Várzeas: são terrenos instáveis cobertos por vegetação em constante sucessão, 

localizados nas planícies fluviais e depressões aluviais (lagoas, rios, pântanos) e 

representam 1,21% (6,10 km²), do território municipal. 

 
3 BRASIL, 12.651/2012. 
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Figura 11 – Áreas de Preservação e vegetação remanescente 

Fonte: IAT, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

De acordo com O RIMA, serão afetadas as áreas de preservação permanente ao longo do curso 

do rio Chopim. De acordo com o relatório, a largura adotada para as APP após implantação da 

PCH será de 84,88m valor esse definido baseado na Portaria do IAP nº 069/2015. As áreas que 

sofrerão com os impactos ambientais causados pela inundação, serão compensadas pela 

recomposição da área de preservação permanente no entorno do reservatório que será 

implementado.  

2.6 ARBORIZAÇÃO URBANA 

A arborização desempenha diversas funções importantes no meio urbano, relacionadas a 

aspectos ecológicos (influência no microclima, poluição atmosférica, sonora, conservação da 

biodiversidade local), estéticos (paisagem urbana) e sociais (benefícios para a saúde mental da 

população). 
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O planejamento da arborização urbana deve ser realizado por meio de um Plano de Arborização 

Urbana, que é um instrumento de caráter técnico, norteador das decisões sobre quaisquer 

aspectos relacionados à arborização, aplicando as condições e características de cada município. 

O Plano de Arborização tem como principal objetivo a definição de diretrizes para o 

planejamento, implantação e manejo da arborização urbana. Conforme informações da ETM, 

Honório Serpa possui o Plano de Arborização Urbana, entretanto, este não se encontra 

implementado. 

A Lei Municipal nº 102/97, assim como apresenta o Plano Diretor (2009), dispõe sobre o código 

de arborização urbana do município de Honório Serpa. Atualmente o Município encontra-se em 

fase de elaboração do no Plano de Arborização Urbana. Conforme a ETM, em algumas vias do 

município foi realizado o plantio de mudas adequadas à arborização urbana. Entretanto, é 

comum ao longo das vias onde esse trabalho foi realizado encontrar a escassez de mudas, pelo 

fato de os próprios munícipes depredarem essa nova arborização. Também existe um problema 

decorrente de formigas, que muitas vezes destroem essas novas mudas.   

Conforme dados do Censo de 2010, Honório Serpa apresentava cerca de 87,4% das vias públicas 

arborizadas4. O PDM de 2009 relatava a inexistência de arborização em área urbana, mas, a 

supremacia dos remanescentes florestais em área consolidada. Conforme informações da ETM, 

em resposta ao questionário da Revisão do PDM em 2022, 40% das vias urbanas do município 

são arborizadas.  

Os principais conflitos ocasionados pela falta de planejamento e de uma legislação para 

regulamentar a arborização urbana são: 

• implantação desordenada: a falta de planejamento contribui para o surgimento de 

conflitos com a infraestrutura de iluminação pública (porte da árvore x altura da fiação 

elétrica), na dificuldade de manejo e na obstrução das calçadas (Figura 12 - A); 

• vegetação insignificante ao longo de grandes trechos: ausência de sombreamento 

pode ocasionar o desconforto ao pedestre (Figura 12 - B). 

• manutenção e manejo inadequados: as podas inadequadas ocasionam grandes 

prejuízos na planta e para a gestão pública (). 

A elaboração de um cadastro de arborização são estratégias importantes para a gestão 

inteligente e eficaz no município, pois ajuda a evitar conflitos com a infraestrutura existente e 

obter benefícios advindos dessa vegetação nas áreas urbanizadas do município. 

 
4 IBGE,2010. 
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Figura 12 – Arborização na Praça da Av. XVI de Novembro e falta de arborização na Av. XVI de 

Novembro 

 
Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2021 

Figura 13 – Exemplo de podas inadequadas na Rua São Sebastião 

 
Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2021 
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3. CONDICIONANTES SOCIOESPACIAIS 

3.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL 

O levantamento da Cobertura e do Uso da Terra indica a distribuição geográfica da tipologia de 

uso, identificada por meio de padrões homogêneos da cobertura terrestre e é importante para o 

conhecimento atual das formas de uso e ocupação do espaço. Além disso, é uma importante 

ferramenta de planejamento urbano contribuindo assim como um diagnóstico para futuras ações 

que promovam o uso da terra de forma sustentável5. 

3.1.1 SOLO MUNICIPAL 

A classificação do uso e ocupação do solo utilizada foi a do relatório técnico de mapeamento 

elaborada pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná6. O mapeamento (ano de 

referência 2012) utilizou as seguintes ortoimagens: 

• Imagens Ópticas Ortorretificadas, no formato geotiff, do sensor WorldView2, compostas 

por 4 bandas (RGB e infravermelho próximo) com 2 metros de resolução espacial, 8 bits 

e 16 bits de resolução radiométrica e coletadas entre 2011 e 2014, padrão de exatidão PEC 

A. O Sistema de Projeção corresponde ao UTM, Datum SIRGAS/SIRGAS2000, recortadas 

na articulação 1:25.000 e 1:10.000 representando 80% do território a ser mapeado;  

• Imagens Ópticas Ortorretificadas, no formato geotiff, do sensor Pleiades 1A e 1B, com 

resolução espacial de 2 metros, resolução radiométrica de 16 bits, resolução espectral de 

4 bandas (RGB e infravermelho próximo) e coletadas entre 2013 e 2016, padrão exatidão 

PEC A, sistema de projeção UTM, Datum SIRGAS/SIRGAS2000, recortadas na articulação 

1:25.000, compreendendo 20% restante do território a ser mapeado.  

A legenda de representação de classes foi adaptada da proposta do Manual Técnico de Uso da 

Terra (IBGE, 2013) e a descrição das classes do mapeamento encontra-se no quadro a seguir. 

Quadro 1 – Descrição das classes do mapeamento 

Nível I Nível II Nível III 

Área de vegetação 

Natural 

Floresta Nativa 

Floresta Estacional Semi-Decidual; Floresta Ombrófila Mista; 

Floresta Ombrófila Densa, Aluviais, Submontana, Montana e 

Altomontana. 

Várzea 
Formação pioneira com influência fluvial e/ou lacustre, com 

comunidades arbóreas, arbustivas e herbáceas. 

Mangue 
Formação pioneira com influência fluviomarinha com 

comunidades arbóreas, arbustivas e herbáceas. 

Restinga 
Formação pioneira com influência marinha com Comunidades 

arbóreas, arbustivas e herbáceas. 

 
5 IBGE, 2013. 
6 ITCG, 2019. 
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Nível I Nível II Nível III 

Áreas Antrópicas 

Agrícolas 

Plantios Florestais 

Espécie Nativa (Araucaria angustifolia) e Espécies 

Exóticas/Silvicultura (Pinus spp e Eucalyptus spp) e Sistemas 

Agroflorestais. 

Agricultura Perene Frutíferas perenes (Café, Seringueira, Banana, etc). 

Agricultura Anual Culturas de ciclo curto (milho, trigo, soja, tubérculos e hortaliças). 

Áreas Antrópicas 

Agrícolas/ Áreas de 

Vegetação Natural 

Pastagem/ Campo 
Pecuária / Estepe Gramíneo-Lenhosa, Savana Arborizada, Parque, 

Refúgios Ecológicos. 

Água Corpos d’Água 
Rios de margem dupla na cartografia, lagos, lagoas, barragens, 

represas, canais naturais ou artificiais, tanques d’água. 

Áreas Antrópicas Não 

Agrícolas 

Solo Exposto/ 

Mineração 

Áreas sem vegetação, podendo ser ocupada por mineração, 

exploração de jazidas, lavras, extração de areia. 

Área Urbanizada 

Edificações e sistema viário, metrópoles, cidades, vilas, áreas de 

rodovias, serviços e transporte, energia, comunicações e terrenos 

associados. 

Área Construída 

Usinas, diques, barragens, marinas, silos, grandes galpões, 

indústrias, pátios de manobras de sistema de transporte, portos, 

aeroportos e demais estruturas de tamanhos consideráveis e 

isolados de mancha urbana. 

Outras áreas Linha de Praia Faixa de areia, sem vegetação, próxima ao oceano. 

Fonte: ITCG, 2019. DRZ - Gestão de Cidades, 2022. 

Para a presente análise foi considerada a classe Nível II. Os resultados da classificação estão 

apresentados na Figura 14. Ao todo foram identificados em Honório Serpa oito tipos de uso da 

terra. 

O maior tipo de uso do solo municipal em Honório Serpa, se dá pelo uso do setor agropecuário, 

como a agricultura anual e perene (45,96%), pastagem/campo (20,38%) e plantios florestais 

(3,51%). Juntas, essas classes ocupam cerca de 69,85% (35.122ha) do território municipal. As áreas 

de preservação como florestas nativas e várzeas representam 28,94% (14.552ha) e as áreas 

urbanizadas (edificações, sistema viário, cidades) ocupam apenas 0,33% (166ha). 

No que diz respeito à distribuição espacial, as áreas de agricultura anual/perene, 

pastagem/campo encontra-se distribuídas por todo o município. Os remanescentes de 

vegetação nativa estão localizados em sua maioria nas divisas do município, próximo ao Rio 

Chopim, mas também nas áreas centrais. Já as áreas de plantio florestal estão principalmente na 

porção sul municipal. 
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Figura 14 – Uso do Solo Municipal 

Fonte: ITCG, 2019. DRZ - Gestão de Cidades, 2022. 

A seguir são apresentadas as principais culturas agrícolas praticadas no município. Dados do IBGE 

indicam que, em 2020, ao todo foram destinados 27.333ha correspondiam a áreas plantadas ou 

à colheita e, as principais culturas agrícolas (feijão (em grão), milho, soja (em grão), e trigo (em 

grão)) corresponderam a 97,14% (26.550ha) do total de áreas plantadas ou destinadas à colheita. 

No PDM (2009), o cultivo do feijão (em grão) ocupava apenas uma área de 3.200ha, essa 

produção apresentou uma redução de sua área plantada, chegando a 1.400ha. Já o milho passou 

de 8.500ha para 1.650ha e o trigo (em grão) de 2.500ha para 2.000ha. Dessa forma conclui-se 

que todas as culturas sofreram uma redução em sua área de plantio. A única cultura que obteve 
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um crescimento foi a soja (em grão), tendo um crescimento de 19.000ha em 2009 para 21.500ha 

em 2020. 

Apesar da redução das suas áreas plantadas, todas as culturas apresentadas tiveram um 

crescimento expressivo em seu valor de produção. A cultura que apresentou o maior crescimento 

em seu valor monetário foi a soja (em grão), obtendo um salto de R$14.954,00 em 2010 para 

R$103.195,00 

Gráfico 1 – Evolução da área plantada (ha) e do valor da produção (mil reais) dos principais produtos 

agrícolas de Honório Serpa 

   

   

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração: DRZ - Gestão de Cidades, 2022. 

Em 2020, além dos principais produtos apresentados, há também, com menor expressividade de 

áreas destinadas ao plantio, o cultivo de outras culturas como: amendoim; cana-de-açúcar; 

cevada (em grão); fumo (em folha); laranja; limão; melancia; pera; pêssego; tomate; uva etc. 

Apesar da variedade de produtos agrícolas apresentados, deve-se atentar ao fenômeno da 

produção agrícola da monocultura. A prática representa o cultivo de uma única espécie vegetal 

e está relacionada à produção para exportação, ou seja, a escolha da cultivar está associada 
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principalmente ao mercado internacional ocasionando na diminuição ou até mesmo o 

desaparecimento de algumas culturas agrícolas.  

Além da cultura do plantio agrícola, o municipio conta ainda com a produção de origem animal, 

que se configura como uma importante fonte de renda para os habitantes do município. Na 

pecuária, há a criação de bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, ovinos para tosquiagem e 

vacas para ordenha, além disso há a criação de galináceos. Já na produção de origem animal, se 

destacam o leite, o mel de abelha e a lã. (Quadro 2 e Quadro 3).

Quadro 2 - Efetivo de pecuária e aves 2020 

efetivos número 

Rebanhos de bovinos 26.608 

Rebanho de equinos 307 

Galináceos – Total 65.887 

Galinhas (1) 16.130 

Rebanho de suínos – Total 4.826 

   Matrizes de suíno (1) 482 

Rebanho de ovinos 2.039 

Rebanho de bubalinos - 

Rebanho de caprinos 765 

Codornas - 

Rebanho de ovinos tosquiados 1.072 

Rebanho de vacas ordenhadas 8.360 

Fonte: IPARDES, 2021. 

Quadro 3 - Efetivo de pecuária e aves 2020 

produtos produção 

Casulos do bicho-da-seda - 

Lã 2.290kg 

Leite 30.126mil l 

Mel de abelha 4.626kg 

Ovos de codorna - 

Ovos de galinha 169mil dz 

Fonte: IPARDES, 2021. 

 

 

 

 

3.1.2 SOLO URBANO E ZONEAMENTO 

A presente avaliação geoespacial de uso e ocupação do solo, baseada nas imagens de satélite 

referentes ao ano de 20227, identificou o total de nove usos em Honório Serpa: residencial; 

comercial e serviços; institucional; praças; vazios urbanos, industrial, preservação, plantio florestal 

e lago.  

O levantamento preliminar, apresentado no Mapa 1 aponta que, na Sede urbana, os vazios 

urbanos são predominantes, equivalendo a 76,55ha (48,96% da área da Sede) e ocorrem em 

todas as áreas do perímetro urbano. O uso residencial por sua vez ocupa 35,28% do perímetro, 

ou seja, cerca de 22,57%. O uso comercial ocorre principalmente na Avenida XVI de Novembro, 

corresponde a 5,86ha da área total (3,75%). As áreas institucionais8 encontram-se distribuídas em 

toda cidade (11,22ha – 7,18%). As áreas industriais ocupam cerca de 5,21ha (3,33%). As áreas de 

remanescente floresteis localizadas internas ao perímetro urbano da sede ocupam cerca de 

20,85ha (13,34%). As áreas de praça e lagos localizadas na sede, correspondem à 0,20 (0,13%) e 

1,17% (0,75%), respectivamente. 

 
7 GOOGLE, 2022. 
8 O uso institucional deverá concentrar atividades de educação, pesquisa e saúde e locais de reunião que desenvolvam 

atividades de cultura, religião, recreação e lazer. 
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Assim como na sede urbana, no distrito de Pinho Fleck os vazios urbanos se destacam, ocupando 

36,90% (15,88ha) das áreas internas ao perímetro urbano vigente. As áreas residenciais por sua 

vez, ocupam 10,79ha (25,07%). O pouco uso comercial existente está localizado ao longo da PR-

562 e ocupa 1,23ha do perímetro urbano. Quanto ao uso industrial, interno ao perímetro urbano 

de Pinho Fleck existe uma indústria abandonada, a qual representa 10,11% (1,35ha), do território 

municipal. 

Assim como no PDM de 2009, os usos de ambos os perímetros urbanos continuam sendo em 

sua maioria do tipo residencial. Também fica claro a grande existência de áreas vazias internas 

ao perímetro, dessa forma, fica claro a inexistência de uma ampliação das áreas estabelecidas. 

Dessa forma, seria necessária uma readequação do perímetro vigente, de forma que sejam 

incorporadas as áreas localizadas a noroeste e sudeste.  

Quadro 4 – Informações sobre o Uso e Ocupação do Solo de Honório Serpa em 2022 

Sede urbano 

Uso 2022 Área (ha) 

Residencial O uso residencial encontra-se distribuído por todo o perímetro urbano. 35,28 

Comercial e Serviços 
O uso comercial e serviços ocorre principalmente na Avenida XVI de 

Novembro. 
5,86 

Institucional 
Os equipamentos urbanos (uso institucional) se encontram esparsos pelo 

perímetro. 
11,22 

Vazios urbanos 
A sede municipal apresenta cerca de 48,96% das áreas do perímetro vazio e 

algumas dessas áreas não estão parceladas. 
76,55 

Industrial 
Os usos industriais estão localizados na entrada do perímetro urbano vindo de 

Coronel Vivida e na saída sentido ao distrito de Pinho Fleck. 
5,21 

Praça 
A Praça do Café, única existente aérea urbana, localiza-se na área central do 

município. 
0,20 

Lago Área localizada próxima à Prefeitura Municipal. 1,17 

Preservação 
Áreas constituídas de remanescentes florestais internas ao perímetro urbano 

da sede, estão distribuídas  
20,85 

Distrito de Pinho Fleck 

Uso 2022 Área (ha) 

Residencial O uso residencial encontra-se distribuído por todo o perímetro urbano. 18,73 

Comercial e Serviços 
As poucas áreas voltadas a esse seguimento estão distribuídas ao longo da PR-

562. 
0,62 

Institucional 
Os equipamentos urbanos (uso institucional) se encontram concentrados na 

região sul do perímetro urbano. 
1,63 

Vazios urbanos O distrito possuí cerca de 36,90% das suas áreas internas  4,87 

Industrial Apenas um uso identificado, uma antiga indústria abandonada 3,77 

Plantio Florestal 
São áreas localizadas a sul do perímetro urbano, são referentes ao plantio de 

eucalipto 
7,35 

Preservação São áreas que em sua maioria estão a norte do perímetro urbano 3,32 

Praça Localizada próxima ao cemitério do distrito 0,25 

Fonte: DRZ - Gestão de Cidades, 2022. 
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3.1.3 LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO (ZONEAMENTO) 

O uso do Solo Urbano de Honório Serpa é regulamentado pela Lei nº 304, de 18 de novembro 

de 2009, a qual classifica as áreas urbanas em cinco zonas: 

• Zona Central de Comércio e Serviços – ZCCS; 

• Zona Residencial Única – ZRU;  

• Zona Especial de Área Central – ZEAC; 

• Zona Especial de Interesse Social – ZEIS; 

• Zona Industrial – ZI; 

• Zona de Expansão Urbana – ZEU. 

Além de apresentar os tipos de usos permitidos, permissíveis e proibidos, a Lei nº 304/2009 

apresenta os parâmetros de uso e ocupação do solo (coeficiente de aproveitamento, taxa de 

ocupação, altura máxima, recuos, testada e área do lote). Também apresenta os mapas de 

Zoneamento vigente tanto na sede urbana quanto no distrito de Pinho Fleck. A lei citada ainda 

regula sobre outros assuntos, tais como parcelamento do solo, sobre a implantação de 

edificações que geram incomodo ao seu entorno, e da obrigatoriedade sobre a elaboração de 

estudos de impacto. 

A ZCCS, são as áreas onde se concentram, de maneira predominante as atividades voltadas ao 

uso comercial. As dimensões mínimas relacionados aos lotes são de 400m², com testada mínima 

de 10m, o coeficiente de aproveitamento é de 3, as áreas de ocupação máxima são de 75% no 

térreo e 50% nos demais pavimentos, altura máxima de 4 pavimentos e as áreas permeáveis que 

devem ser de minimamente 30%. 

A ZRU atende o uso residencial, individual ou coletivo, os demais usos permitidos devem ser 

considerados como acessórios de acordo com a legislação municipal vigente. No Quadro 5 estão 

presentes os parâmetros constantes na lei, apresentam diferenciação dos dimensionamentos 

mínimos do tamanho dos lotes das áreas residências e comerciais, ambos possuem uma testada 

mínima de 10m e área total de 250m². Os lotes residenciais possuem um coeficiente de 

aproveitamento de 1, e uma taxa de ocupação máxima de 50%, altura máxima de 4 pavimentos, 

recuo frontal de mínimo de 4m já os recuos laterais e de fundo são facultativos ou de 1,5m 

quando houver aberturas. 

ZEAC, são as áreas onde estão concentradas de forma predominante as atividades de lazer e 

cultura, habitações transitórias e serviços vicinais. Os lotes mínimos possuem cerca de 400m² 

possuindo testada mínima de 10m. O coeficiente de aproveitamento é de 4, tendo uma taxa de 

ocupação máxima de 75% no térreo e 1º pavimento e 50% nos demais pavimentos. E altura 

máxima de 4 pavimentos. No que diz respeito aos recuos, o frontal e laterais são inexistentes no 

térreo e 1º pavimento, já os laterais é de 1,5m nos demais pavimentos.  
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As ZEIS são áreas voltadas para programas habitacionais, com prevalência de ocupação 

residenciais, podendo existir equipamentos de ensino e saúde. Com o lote mínimo de 170m² com 

testada mínima de 10m. O coeficiente de aproveitamento é de 1, já as áreas de ocupação máxima 

são de 50%. O gabarito de altura é de 4 pavimentos. Relacionado aos recuos, o frontal é de 4m, 

já os laterais são facultativos e quando possuir aberturas exigido abertura de 1,5m.  

A ZI destina-se estrategicamente a concentrar as atividades industriais do município, sem o 

prejuízo da qualidade de vida e da flora e fauna. Os lotes mínimos possuem 750m² com uma 

testada de mínima de 15m. O coeficiente de aproveitamento é 1, já as áreas de ocupação máxima 

são de 75%. O gabarito de altura é de 2 níveis. No que diz respeito aos recuos, o recuo frontal é 

de 4m, laterais e do fundo são de 1,5m. 

Já na ZEU são as áreas destinadas para a expansão da malha urbana e são permitidos os usos 

residenciais e também tolerados usos de comércio e serviço vicinal, as caracterizações das 

edificações de acordo com a legislação deverá seguir os padrões definidos na ZRU. 

Quadro 5 – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo de Honório Serpa 

ZONA 

OCUPAÇÃO 

COEF. 

APROV 

TAXA 

OCUP 

MÁXIMA 

ALTURA 

MÁXIMA 

(PAV.) 

RECUO 

FRONTAL 

MÍNIMO 

RECUO 

LATERAL 

RECUO 

FUNDOS 

TESTADA 

MÍNIMA 

LOTE 

MÍNIMO 

ZCCS 3 75% e 50% 4  4m 1,5 - 10m 400m² 

ZRU 1 50% 4 4m 1,5 - 10m 250m² 

ZEAC 4 75% e 50% 4 - 1,5 - 10m 400m² 

ZEIS 1 50% 4 4m 1,5 - 10m 170m² 

ZEU 1 50% 4 4m 1,5 - 10m 250m² 

Fonte: Honório Serpa, 1997. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidade, 2022. 
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3.1.4 EVOLUÇÃO URBANA 

De acordo com dados do PDM9, a ocupação com a finalidade de moradia em Honório Serpa teve 

início na década de 60. Ainda de acordo com o PDM de 2009, as áreas que foram ocupadas 

próximas anteriormente a elaboração do PDM apresentavam uma concentração maior de 

habitantes do que as primeiras áreas do município. 

No escopo da Revisão do PDM, entre os anos de 2008 e 2021, conforme Figura 15 a seguir, nota-

se que as ocupações após aprovação do PDM se deram em sua maioria nos extremos leste e 

oeste do perímetro urbano da sede. As ocupações a oeste, estão localizadas próximas à PR-562. 

Quanto as ocupações a leste, essas também estão localizadas em ambos os lados da PR-562, 

entretanto, fica evidente após análise da imagem de satélite que essas ocupações não possuem 

um traçado ordenado ou delimitações de seus parcelamentos. As demais ocupações a leste estão 

localizadas entre as avenidas Júlio Scheibe e Liberdade. 

Conforme descrito no item 3.1.2 SOLO URBANO E ZONEAMENTO, existem diversas áreas internas 

ao perímetro urbano as quais foram loteadas até os dias atuais e não ocupadas. Também ocorrem 

a existência de grandes glebas, sendo essas passiveis de parcelamento e estão localizadas sudeste 

e a sudoeste do perímetro urbano.  

Figura 15 – Evolução Urbana da Sede 

Fonte: Google, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

 
9 HONÓRIO SERPA, 2009a, p.144. 
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3.2 APTIDÃO AO USO E OCUPAÇÃO ANTRÓPICA 

A análise da aptidão do solo para o uso e ocupação antrópica é uma estratégia básica para o 

estabelecimento, planejamento e regulamentação das áreas municipais e intrínsecas ao 

perímetro, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável. É por meio dessa análise 

que é possível identificar as características que vão determinar se as áreas municipais são 

adequadas ou inadequadas para o uso antrópico e direcionar expansões urbanas futuras. Em 

Honório Serpa, as principais restrições quanto ao uso e ocupação na escala municipal, Mapa 2, 

são: 

Remanescentes de vegetação e Área de Preservação Permanente: permeiam toda a 

área municipal, ao longo das margens de córregos e rios. Para essas áreas devem ser 

respeitados os parâmetros estabelecidos da Lei Federal nº 12.651/2012, que determina a 

preservação e/ou recomposição das margens dos rios com calha regular inferior a 10 metros em 

pelo menos 30 metros em cada lado. Destaca-se também a importância da averbação das Áreas 

de Reserva Legal – ARL, para garantir a preservação dos fragmentos dentro das propriedades 

rurais. Seria importante também incentivar a criação de ARL próximo às áreas de APP, de modo 

a garantir a conexão entre fragmentos. 

Várzeas: são terrenos instáveis cobertos por vegetação (formação pioneira com 

comunidades arbóreas, arbustivas e herbáceas), em constante sucessão. São áreas 

sujeitas a enchentes e inundações periódicas, que devem ser preservadas, conforme 

especificações da Lei 12.651/2012. 

Declividade acima de 30%: declividades acima de 30% não são aptas para a ocupação 

antrópica, a menos que atendam exigências específicas das autoridades competentes10. 

Sob esta perspectiva, as áreas com declividades superiores a 30% em Honório Serpa estão 

localizadas à oeste do município próximas ao Rio Chopim, e internas aos perímetros urbanos da 

sede e do Distrito de Pinho Fleck. 

Granjas (aviários): este tipo de atividade é importante para economia local e, 

consequentemente, precisa ser mapeada e incorporada nas discussões sobre expansão 

do perímetro urbano e zoneamento, de modo a evitar conflitos de uso do solo, por exemplo, 

com o uso residencial. 

Ambas as áreas delimitadas pelos perímetros urbanos (sede e Pinho Fleck), possuem áreas 

restritivas, sendo elas os remanescentes florestais e áreas de preservação permanentes que 

protegem os cursos hídricos municipais. O município conta com diversas áreas declivosas 

próximas ou internas aos perímetros urbanos vigentes. Na sede urbana, essas áreas estão 

localizadas a norte, leste e sudoeste do perímetro. Já no distrito de Pinho Fleck, essas áreas 

restritivas estão localizadas a oeste. 

 
10 BRASIL, 1979. 
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É importante destacar ainda, que toda a Sede Urbana está localizada em áreas de solo inapto ao 

uso e ocupação, sendo essas consideradas como áreas de erosão. Outro fator que deve ser 

levado em consideração, é a existência de indústrias localizadas internas ao perímetro da sede 

urbana, é necessária a criação de áreas voltadas ao uso industrial, visando evitar o conflito entre 

os tipos de uso do solo urbano.  

Figura 16 – Restrições ao Uso e Ocupação Antrópica (Sede e distrito) 

 

Fonte: IAT, 2021. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 
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4. CONDICIONANTES SOCIOECONÔMICOS 

4.1 DEMOGRAFIA 

Estima-se que, entre os anos de 2000 e 2010, Honório Serpa apresentou um decréscimo 

populacional de -15,80% (-941habitantes). De acordo com estimativas recentes foi apontado que, 

em 2017 a população decresceu para 5.643 habitantes e em 2021, 5.030. Estima-se que em duas 

décadas a população honório serpense tenha decrescido cerca de 37,09% (redução de 1.866 

habitantes). 

Tabela 1 – População residente por situação de domicílio – Honório Serpa/PR 

Dados do Censo Demográfico Estimativa 

População 2000 (%) 2010 (%) 2017 2021 

Urbana 1.443 20,93 1.988 33,38 - - 

Rural 5.456 79,07 3.967 66,62 - - 

Total 6.896 100,00 5.955 100,00 5.643 5.030 

Fonte: IBGE – Censo Demográficos (SIDRA), 2022. ATLAS BRASIL, 2022. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 

2022. 

Comparando os dados apresentados nos dois últimos Censos (2000 e 2010) (Tabela 2), apesar da 

redução populacional total, fica evidente o crescimento da população urbana (+37,76%) e o 

decréscimo da população rural (-27,29%), tendência semelhante observada no mesmo período 

no Estado do Paraná, onde a população urbana aumentou 12,68% e a rural diminuiu 16,37%. Na 

última década (2010-2021), observa-se a redução da população total em -18,38%, valor inferior 

ao apresentado pelo Estado (9,94%). 

Tabela 2 – Crescimento populacional percentual por década 

Período Local Urbana Rural Total 

2000-2010 Honório Serpa +37,76% -27,29% -15,80% 

Paraná +14,52% -14,07% +9,19% 

2010-2021 

(estimativa) 

Honório Serpa - - +18,38% 

Paraná - - +11,03% 

Fonte: IBGE – Censo Demográficos (SIDRA), 2022. ATLAS BRASIL, 2022. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 

2022. 

Conforme gráfico a seguir, entre os anos de 2000 e 2010, é possível observar uma redução da 

população em geral, entretanto destacam-se as populações menores de 29 anos (-44,56%). Já a 

população entre 30 e 64 anos obteve um pequeno crescimento de 9,42%. Quanto à população 

idosa11, houve um aumento de 47,76%. Em resumo, o Município segue a tendência global de 

envelhecimento da população e o estreitamento da base, indicando a redução do número de 

nascimentos.  

 
11 Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. 
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É importante ainda avaliar a Razão de Dependência12, que obteve uma pequena redução, 

passando de 39,37% para 34,34%, no mesmo período, indicando que o envelhecimento da 

população não tem se tornado um problema econômico, devido ao crescimento maior da 

população potencialmente ativa. 

Gráfico 2 – Pirâmides etárias e distribuição por sexo, segundo grupos de idade (2000 e 2010) 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográficos (SIDRA), 2022. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

4.2 DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um indicador utilizado para aferir o 

grau de desenvolvimento econômico e qualidade de vida oferecida à população e é composto 

por três indicadores13: 

 
12 É a população com menos de 15 anos ou com mais de 65 anos de idade (população economicamente dependente) 

em relação à população de 15 a 64 anos de idade (população potencialmente ativa). 
13 ATLAS BRASIL, 2022. 
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• Vida longa e saudável (longevidade): ter uma vida longa e saudável é fundamental para 

a vida plena. A promoção do desenvolvimento humano requer que sejam ampliadas as 

oportunidades que as pessoas têm de evitar a morte prematura, e de garantir a elas um 

ambiente saudável, com acesso à saúde de qualidade, para que possam atingir o padrão 

mais elevado possível de saúde física e mental; 

• Acesso ao conhecimento (educação): O acesso ao conhecimento é um determinante 

crítico para o bem-estar e é essencial para o exercício das liberdades individuais, da 

autonomia e autoestima. A educação é fundamental para expandir as habilidades das 

pessoas para que elas possam decidir sobre seu futuro. Educação constrói confiança, 

confere dignidade e amplia os horizontes e as perspectivas de vida; 

• Padrão de vida (renda): a renda é essencial para acessarmos necessidades básicas como 

água, comida e abrigo, mas também para podermos transcender essas necessidades 

rumo a uma vida de escolhas genuínas e exercício de liberdades. A renda é um meio para 

uma série de fins, possibilita nossa opção por alternativas disponíveis e sua ausência pode 

limitar as oportunidades de vida. 

O índice varia no intervalo entre 0,000 e 1,000, quanto mais próximo de 1,000, maior o 

desenvolvimento humano de uma localidade. Sobre a importância do índice, é importante 

destacar os seguintes pontos: 

Figura 17 – Por que o IDHM é importante? 

 
Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. 

O IDHM de Honório Serpa, passou de 0,529 em 2000, para 0,683 em 2010, obtendo assim um 

aumento de 29,11%. Atualmente o município está classificado na faixa de Desenvolvimento 

Humano Médio (índice entre 0,600-0,699). Das dimensões que compõem o IDHM, a que mais 

contribuiu para o crescimento do IDHM de Honório Serpa foi a Longevidade, com índice de 0,807, 

em 2010. O IDHM Longevidade apresentou alteração de 9,34%, o IDHM Educação apresentou 

alteração de 65,76% e o IDHM Renda de 18,13% (Tabela 3 e Gráfico 3). 
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Tabela 3 – IDHM e seus indicadores no município de Honório Serpa (2000 e 2010) 

Indicadores 2000 2010 Δ 

IDHM 0,529 0,683 +29,11% 

IDHM Educação 0,368 0,610 +65,76% 

% de 18 anos ou mais de idade com ensino fundamental completo 26,17 36,75 +10,58p.p. 

% de 4 a 5 anos na escola 10,25 66,86 +56,61p.p. 

% de 11 a 13 anos de idade nos anos finais do ensino fundamental ou com ensino 

fundamental completo 
63,97 90,94 +26,97p.p. 

% de 15 a 17 anos de idade com ensino fundamental completo 59,72 71,02 +11,30p.p. 

% de 18 a 20 anos de idade com ensino médio completo 12,12 58,65 +46,53p.p. 

IDHM Longevidade 0,738 0,807 +9,34% 

Esperança de vida ao nascer 69,29 73,44 +5,98% 

IDHM Renda 0,546 0,645 +18,13% 

Renda per capita 239,57 443,83 +85,26% 

Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Gráfico 3 – Evolução das dimensões do IDMHM de Honório Serpa 

 

Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Honório Serpa em 2010, ocupava a 2.359ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros e a 290ª 

posição entre os 399 municípios do Paraná (Figura 18). 

Figura 18 – Posição do IDHM do Município – Honório Serpa/PR – 2010 

 

Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

As ações visando melhorar o IDHM são importantes pois contribuem para alcançar 

o ODS 10 “Redução das Desigualdades”. Este objetivo apresenta ações para 

incentivar, principalmente o aumento da renda da população mais vulnerável.  
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4.3 VULNERABILIDADE SOCIAL, POBREZA E RENDA 

Outro indicador importante para avaliar a condição de vida de todas as camadas 

socioeconômicas do país, identificando aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

de risco social, é o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). O IVS é composto por três indicadores: 

IVS Infraestrutura Urbana; IVS Capital Humano; IVS Renda e Trabalho.   

O IVS é o resultado da média dos índices de vulnerabilidade urbana, capital/humano e 

renda/trabalho variando entre 0 e 1, onde 0 corresponde à situação ideal, desejável ou menos 

vulnerável, e 1 que corresponde à pior situação. 

Figura 19 – Escala de classificação do IVS 

 
Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

O IVS de Honório Serpa apresentou uma queda, entre os anos de 2000 e 2010, passando de 0,413 

para 0,278, saindo assim de uma classificação “alta” para uma classificação “baixa. As três 

dimensões avaliadas apresentam queda no período analisado: 

• O IVS Infraestrutura Urbana passou de 0,146 para 0,034 (-76,71%); 

• O IVS Capital Humano reduziu de 0,565 para 0,341 (-39,64%); 

• O IVS Renda e Trabalho decresceu de 0,527 para 0,458 (-13,09%). 

A situação da vulnerabilidade social de Honório Serpa pode ser analisada pela dinâmica de alguns 

indicadores: houve redução no percentual de crianças extremamente pobres, que passou de 

32,76% para 10,38%, entre 2000 e 2010; o percentual de mães chefes de família sem fundamental 

completo e com filhos menores de 15 anos, no mesmo período, obteve um aumento passando 

de 12,75% para 21,18%. 

É possível ainda perceber nesse mesmo período, a redução no percentual de pessoas de 15 a 24 

anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza, que passou de 27,12% para 

7,86%. Por último, houve crescimento no percentual da população em domicílios com banheiro 

e água encanada no município. Em 2000, o percentual era de 63,92% e, em 2010, o indicador 

registrou 95,13%. 

Tabela 4 – Vulnerabilidade no município de Honório Serpa (2000 e 2010) 

Indicadores 2000 2010 Δ 

Crianças e Jovens 

% de crianças de 0 a 5 anos de idade que não frequentam a escola 95,46 64.00 -31,46p.p. 

% de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham em domicílios 

vulneráveis à pobreza 
27.12 7.86 -19,26p.p. 
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Indicadores 2000 2010 Δ 

% de crianças com até 14 anos de idade extremamente pobres 32.76 10.38 -22,38p.p. 

Adultos 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em 

ocupação informal 
62.21 48.45 -13,76p.p. 

% de mães chefes de família, sem fundamental completo e com pelo menos um 

filho menor de 15 anos de idade 
12.75 21.18 +8,43p.p. 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos 4.25 2.47 -1,78p.p. 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e que gastam mais de uma 

hora até o trabalho 
- - - 

Condição de Moradia 

% da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada 63.92 95.13 +31,21 

Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Figura 20 – Renda, pobreza e desigualdade em Honório Serpa 

 

Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. 

É possível notar na síntese apresentada na Figura 20, que entre os anos de 2000 e 2010 houve 

melhora nos três aspectos retratados: aumento na renda per capita, diminuição da pobreza e 

redução da desigualdade social. 

Os dados sobre pobreza14 demonstram que, a proporção de pessoas extremamente pobres (com 

renda familiar per capita mensal inferior a R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento 

do Bolsa Família passou de 18,63%, em 2014, para 27,55%, em 2017. Já a proporção de pessoas 

pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 140,00), inscritas no cadastro, após o 

recebimento do Bolsa Família, era de 56,74%, em 2014, e 54,32%, em 2017. Ademais, a proporção 

de pessoas vulneráveis à pobreza (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00), 

também inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 65,01%, em 2014, e 

75,08%, em 2017. 

Por último, sobre a taxa de atividade e situação ocupacional entre 2000 e 2010, a taxa de atividade 

da população de 18 anos ou mais, ou seja, o percentual dessa população que era 

economicamente ativa no município, passou de 61,89% para 76,59%. Ao mesmo tempo, a taxa 

de desocupação nessa faixa etária, isto é, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada, passou de 8,35% para 1,49%. 

 
14 ATLAS BRASIL, 2022. 
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No município, o grau de formalização entre a população ocupada de 18 anos ou mais de idade 

passou de 36,27%, em 2000, para 41,41%, em 2010. 

Figura 21 – Taxa de atividade e situação ocupacional 

 
Fonte: ATLAS BRASIL, 2022. 

4.4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Este tópico tem como objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas, cujos 

resultados mostram as tendências de crescimento econômico, de forma transparente, e servem 

de subsídio para embasar diretrizes para o desenvolvimento econômico e social do Município de 

Honório Serpa. 

As variáveis utilizadas estão relacionadas ao Produto Interno Bruto (PIB), Valor Adicionado Bruto 

a Preços Básicos (VABPB), Valor Adicionado Fiscal (VAF), Valor Bruto da Produção (VBP), 

Estabelecimentos Econômicos e Empregos. Como metodologia, serão utilizados os últimos três 

anos disponibilizados pelos Institutos de Pesquisas e Órgãos Públicos. Para o PIB e o VABPB, 

utilizou-se o período de 2017-2019, enquanto para o VAF, VBP e Estabelecimentos Econômicos e 

Empregos, o período de 2018-2020. 

O PIB está constituído pelo VABPB adicionado ao PIB Impostos, enquanto VABPB é composto 

pelo somatório dos resultados dos setores econômicos [agropecuária, indústria e serviços 

(serviços, comércio e administração pública)]. 

Para possibilitar uma análise real dos dados, os dados econômicos foram atualizados por meio 

de índices de correção monetária que sustentem, meçam e permitam as correções dos valores 

financeiros, por meio dos indicadores de deflação usando o IPCA, INPC e Deflator Implícito. Para 

os cálculos das variações nos períodos analisados foram considerados, implicitamente, o ano 

imediatamente anterior ao ano inicial da análise. 

4.4.1 PRODUTO INTERNO BRUTO 

Analisando a evolução real do PIB de Honório Serpa constata-se, uma situação de queda no 

crescimento nos anos 2017 e 2019 culminando com retração média de 0,05% no PIB de Mercado. 

Os resultados são apresentados pelo IBGE e deflacionados pelo INPC, referentes aos anos entre 

2017 e 2019 (Tabela 5). 
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O IBGE fornece, por meio de um sistema de indicadores municipais, informações econômicas 

como ferramenta para o planejamento de políticas públicas. Com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que deu mais responsabilidade e autonomia aos municípios, ampliaram-se as 

demandas por informações econômicas padronizadas e comparáveis em nível municipal, tanto 

por parte de agentes públicos e privados, quanto por estudiosos da economia, e pela sociedade 

em geral. Os resultados do PIB dos Municípios permitem identificar as áreas de geração de renda, 

produzindo informações que captam as especificidades do País (IBGE, 2021)15. 

Tabela 5 – PIB de Mercado e Per Capita deflacionado a preços constantes de 2019 e Variação Real em 

percentual, período 2017-2019 

Ano 
PIB de Mercado (R$ 1,00) PIB Per Capita (R$ 1,00) 

Valor Deflacionado Variação Real  Valor Deflacionado Variação Real  

2017 204.842.239,57 3,51% 36.300,75 4,65% 

2018 223.985.268,80 9,35% 42.221,41 16,31% 

2019 194.856.000,00 -13,00% 37.393,00 -11,44% 

Média 207.894.502,79 -0,05% 38.638,39 3,17% 

Fonte: IBGE/Base de Dados (Sidra, 2020). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

Os resultados mostram que a economia de Honório Serpa apresentou crescimento médio de 

-0,05% no PIB de Mercado, devido as oscilações reais ocorridas no período 2018-2019, 

influenciados pelas performances dos setores econômicos de acordo com dados do VABPB ou 

PIB por Setor Econômico, que apontou crescimento de -0,71%, influenciado pelas movimentações 

decrescentes da Agropecuária.  O retrospecto negativo do PIB foi influenciado pelo crescimento 

médio do setor de serviços que chegou a R$79.166.343,30 e da indústria com R$26.331.444,45. A 

agropecuária, teve retração no período analisado e influenciou negativamente, com redução 

média de -3,10%, sendo o único setor econômico com queda em mais de um ano. 

Ao comparar a média de crescimento do PIB de Mercado de Honório Serpa com o PIB nacional 

e estadual, identifica-se que o desempenho do município com crescimento real -0,05% foi inferior 

ao crescimento do PIB real do Brasil e do Estado do Paraná que cresceram 1,14% e 0,77%, 

respectivamente.  

Os dados paranaenses e brasileiros servem de alerta para minimizar as volatilidades que a 

economia pode oferecer para o mercado e, por extensão, para as atividades socioeconômicas 

em todas as esferas. 

O quadro de instabilidade vivido de Honório Serpa é o mesmo em boa parte dos municípios 

durante o período 2017-2019, que é reflexo dos problemas na economia e na política brasileira, 

além das desigualdades regionais no território estadual. 

 
15 Disponível em: Produto Interno Bruto dos Municípios - PIB-MUNIC - Conjuntos de dados - Portal Brasileiro de 

Dados Abertos. Pesquisado em 08/12/2021. 
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Considerando os resultados do PIB Per Capita referentes aos períodos 2016-2017; 2017-2018 e 

2018-2019 o crescimento médio foi de 3,17%, superior as variações do PIB de Mercado que atingiu 

retração de -0,05%. Denota-se que com índice de crescimento no período 2016-2017 de 4,65%; 

de 16,31% no período 2017-2018 e de -11,44% no período de 2018-2019. Na média de crescimento 

as variações foram suficientes para impactar positivamente o PIB Per Capita. Em estudos mais 

aprofundados, com valores reais do período 2017-2019, o PIB Per Capita médio cresceu 1,14% no 

Estado do Paraná e 1,58% no Brasil, índices inferiores ao do Município de Honório Serpa que 

pontuou 3,17% de crescimento (Tabela 5). 

A média real do PIB a Preços de Mercado foi de R$207.894.502,79 e do PIB Per Capita foi de 

R$38.638,39 durante o período em análise. Considerando as médias, o PIB Per Capita, em valores 

reais do município foi inferior à média estadual com R$40.497,17 e nacional com R$38.843,75 

(Tabela 5).  

Os resultados do PIB, independente da performance, auxiliam a vislumbrar entradas de 

investimentos diretos e indiretos para a implantação e materialização de empreendimentos com 

a finalidade de agregar na participação e decisões dos setores econômicos do município. 

No Gráfico 4, está delineado importante cenário econômico abrangendo o crescimento 

acumulado nas três esferas de gestão pública do país, em que mostram a performance 

econômica dos últimos três anos, onde a entidade pública deve avaliar seu comportamento 

mediante os resultados alcançados nos níveis superiores hierarquicamente, assim entendidos:  

Gráfico 4 – Comparativo crescimento acumulado PIB de Mercado e Per Capita deflacionado a preços 

constantes de 2019, período 2017-2019 

 
Fonte: IBGE/Base de Dados (Sidra, 2021). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

Em síntese, o município de Honório Serpa apontou retração econômica no acumulado real de -

4,88% no PIB a Preços de Mercado16 entre os anos de 2017 e 2019, considerando valores reais de 

 
16 Corresponde o total do VABPB mais os impostos sobre os produtos. 
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R$204.842.239,57 e R$194.856.000,00. Paralelamente, o crescimento acumulado do PIB Per 

Capita foi de 3,01%, dado o crescimento real de R$36.300,75 para R$37.393,00 (Gráfico 4). 

As economias nacional e estadual incluíram crescimentos acumulados superior ao do município 

de Honório Serpa em relação ao PIB de Mercado, no entanto, o crescimento do PIB Per Capita 

Honório Serpa superou as esferas nacional e estadual. O comportamento econômico entre as 

esferas nacional, estadual e municipal identificadas nesse estudo, sugere que o município de 

Honório Serpa avance aos objetivos de realizações sistemáticas de desenvolvimento capazes de 

alavancar cada vez mais os indicadores. 

Consuma-se neste cenário, a melhora na performance de crescimento na mais relevante variável 

econômica que mede as riquezas que proporcionam a reflexão para a tomada de decisões para 

traçar novas políticas públicas para a execução dos processos de desenvolvimento e crescimento 

econômico do município de Honório Serpa.  

4.4.2 VALOR ADICIONADO BRUTO A PREÇOS BÁSICOS  

Nessa análise, pretende-se mostrar o comportamento dos setores econômicos para o Município 

de Honório Serpa, assim como identificar a distribuição das riquezas locais, qual o setor de maior 

relevância e mais vulnerável economicamente. Enfim, dar uma visão holística para alcançar os 

objetivos da gestão, definindo um planejamento estratégico, justamente que tudo será refletido 

no Valor Adicionado Fiscal e na arrecadação do município. 

Tabela 6 – PIB/VABPB por setor de atividade com valores deflacionados a preços constantes de 2018, 

período 2017-2019 

Ramo de 

Atividade 

2017 2018 2019 

Valor 

Deflacionado 
Participação 

Valor 

Deflacionado 
Participação 

Valor 

Deflacionado 
Participação 

Agropecuária 82.976.684,40 43,98% 95.299.342,40 46,29% 76.592.000,00 43,31% 

%Indústria 26.477.758,95 14,03% 27.742.574,40 13,48% 24.774.000,00 14,01% 

Serviços17 79.204.181,89 41,99% 82.810.848,00 40,23% 75.484.000,00 42,68% 

Total 188.658.625,25 100,00% 205.852.764,80 100,00% 176.850.000,00 100,00% 

Fonte: IBGE/Base de Dados (Sidra, 2020). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

Na distribuição do VABPB deflacionado por ramo de atividade, o município de Honório Serpa 

seguiu o perfil nacional de parte dos municípios no período entre 2017 e 2019.  

A agropecuária é o setor mais expressivo, representando maior formação de volumes 

financeiros no esforço produtivo da economia local e contribuindo para a criação de empregos 

e renda, além de aumentar a receita do município. O setor de serviços ocupa a segunda colocação 

no ranking da formação das riquezas e, por último, a indústria (Tabela 6). 

 
17 O Setor de serviços é composto pelos serviços, comércio e administração pública.  



PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

HONÓRIO SERPA - PR 

 

54   |   REVISÃO 2022 – V.3    

Em relação ao desempenho médio dos setores econômicos no período 2017-2019, o município 

de Honório Serpa apresenta a seguinte distribuição com os dados do VABPB:  

• Setor da agropecuária: 44,53% de participação média no total do VABPB, com 

crescimento médio negativo de -3,10% foi a maior participação VABPB. Exceto, o período 

2017-2018, com crescimento de 14,85%, os demais os períodos foram contemplados com 

taxas negativas de crescimentos, sendo: -4,51% (2016-2017 e -19,63% (2018-2019). 

• Setor serviços: 41,63% de participação média no total do VABPB, com média de 

crescimento de 071%, resultado das variações dos períodos, sendo: 6,44% (2016-2017); 

4,55% (2017-2018) e -8,85% (2018-2019). 

• Setor da indústria: 13,84% de participação média no total do VABPB, com média de 

crescimento de 4,55%, resultado das variações dos períodos, sendo: 19,58% (2016-2017); 

4,78% (2017-2018) e -10,70% (2018-2019). 

O setor da indústria detém os menores valores, a mais baixa participação entre os setores 

econômicos e a maior taxa média de crescimento no período, indicando ser o que apresentou 

melhor desempenho, apesar das oscilações econômicas regional e nacional, causada pelas 

condições adversas encontradas pelo setor em todo território brasileiro.  

Os segmentos industriais têm imprescindível contribuição para o desenvolvimento local e 

regional, devido à potencialidade para transformar e agregar valores e para participar de forma 

determinante na geração de empregos e renda, aumentando a arrecadação do município. Dessa 

forma, os investimentos municipais para esse setor podem ser caracterizados como condição 

primordial para a busca do desenvolvimento econômico e social. 

Nesse sentido, diante da expectativa de normalidade climática, certamente serão assegurados 

bons resultados na agropecuária e, por consequência os demais setores da economia ficam na 

expectativa de expansão econômica, oportunizando ganhos socioeconômicos para o Município. 

Não obstante as metas de crescimento e desenvolvimento do Município de Honório Serpa 

desejados pela população, é importante mencionar que as taxas de crescimento do setor da 

agropecuária representariam resultados positivos, ao invés dos números apresentados para o 

setor no ano de 2019 que, além das condições climáticas adversas, foi marcado pela profunda 

crise brasileira que perdura até os momentos atuais. 

Para ratificar o fraco desempenho do PIB de Mercado relativo ao ano de 2019, especificamos o 

crescimento acumulado dos setores econômicos e do segmento Administração Pública para o 

período 2017-2019 em valores reais, conforme segue: 

• Agropecuária: retração de -7,69%, considerando os valores de R$82.976.684,40 para 

R$76.592.000,00; 

• Serviços: retração de 4,70%, considerando os valores de R$79.204.181,89 para 

75.484.000,00; 
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• Indústria: retração de 6,43%, considerando os valores de R$26.477.758,95 para 

R$24.774.000,00; 

• Administração Pública: retração de 8,24%, considerando os valores de 

R$31.711.282,20para R$29.099.000,00 e; 

• VABPB TOTAL: retração de 6,26%, considerando os valores de R$188.658.625,25 

R$176.850.000,00. 

O Gráfico 5 especifica a distribuição das riquezas para concluir as análises de como cada setor 

influencia e quais medidas e políticas públicas devem ser tomadas para priorizar os níveis de 

desenvolvimento local e regional e dar sustentabilidade, principalmente, se conseguir 

internamente interligar os três setores e ao mesmo tempo, resgatar as significativas perdas 

identificadas no ano de 2019, em que todos os setores tiveram retração entre 8,0% 20,0% para a 

retomada do crescimento. 

Gráfico 5 – Crescimento dos setores econômicos em relação ao VABPB/PIB de acordo com valores a 

preços constantes de 2019, período 2017-2019 (em percentual) 

Fonte: IBGE/Base de Dados (Sidra, 2020). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

O baixo desempenho dos três setores econômicos do Município no período 2018-2019, 

notadamente, o agropecuário afetou significativamente os resultados totais do VABPB. O setor 

de serviços considerado a sua relevância econômica em detrimento aos setores da agropecuária 

e da indústria, apesar de não apresentar as maiores variações, foi detentor do segundo maior 

valor desse contexto.  

A Administração Pública, tem relevante participação de 16,0% no VABPB e 38,48% do Setor de 

Serviços com valor médio de R$30.463.511,13. A taxa de crescimento médio da Administração 

Pública foi de -059% - resultado das variações de 6,65% (2017); -3,57% (2018) e -4,84% (2019).  
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Esse desempenho demonstra a importância da Administração Pública na sustentação do 

processo econômico local, superando individualmente o Setor Indústria e mostrando a 

dependência dos empregos e renda oriundos do setor público. 

Em resumo, os resultados sugerem constantes investimentos nos setores econômicos, com 

a finalidade de incrementar o processo de produção e serviços estabelecidos que favoreçam a 

agregação de valor na produção, buscando uma distribuição mais equitativa entre os setores que 

geram as riquezas do Município. Fica evidente a necessidade de fortalecimento do setor industrial 

devido a capacidade de exercer o poder do efeito multiplicador e de externalidade econômica 

tão necessários para os municípios.  

4.4.3 VALOR ADICIONADO FISCAL 

O VAF18 é um indicador calculado para demonstrar a participação municipal no repasse do ICMS 

e do IPI, entre outros (Tabela 7), sendo referência para os municípios que se beneficiam da 

arrecadação resultante das atividades econômicas. Nessa análise, considerou-se o valor total e 

os índices de participação, com a finalidade de identificar o comportamento dos setores 

produtivos do Município, abrangendo o período 2018-2020, segundo dados da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Paraná. 

Tabela 7 – VAF com valores deflacionados a preços constantes de 2020 e percentual de participação, 

período 2018-2020 (R$ 1,00) 

Setor 

2018 2019 2020 

Valor 

Deflacionado 
Participação  

Valor 

Deflacionado 
Participação  

Valor 

Deflacionado 
Participação  

Produção Primária 162.211.967,40 62,35% 175.084.136,33 74,12% 238.947.151,00 71,81% 

Indústria 40.096.095,20 15,41% 44.571.108,28 18,87% 47.231.321,00 14,19% 

Comércio e Serviços 57.867.790,96 22,24% 16.566.143,33 7,01% 46.593.819,00 14,00% 

Recursos/Autos19 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 

Total 260.175.853,57 100,00 236.221.387,93 100,00 332.772.291,00 100,00 

Fonte: SEFA-PR, 2021. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

O VAF médio de Honório Serpa, no período entre 2018 e 2020, atingiu o valor de 

R$276.389.844,17 com crescimento médio de 14,77%, resultado do crescimento de 12,66% em 

2018; retração de -9,21% em 2019 e retorno do crescimento em 2020 a taxa de 40,87%. O 

crescimento dessa variável, aos níveis de 2018 e 2020 traz novos horizontes para alinhar o 

processo desenvolvimento socioeconômico como sua meta principal. 

 
18 Define-se valor adicionado como o resultado da diferença entre o valor dos bens e serviços vendidos pela empresa, 

quaisquer que sejam, e o valor dos bens e serviços comprados pela empresa junto a outras empresas. Significa assim 

o acréscimo de valor que a empresa incorpora ao bem na cadeia produtiva (Montoro Filho, 1994, p. 27). 
19 Recursos: é o valor proveniente de decisões judiciais incorporados ao valor adicionado de municípios. Autos: é o 

valor pago (ou base de cálculo da lavratura) em autos de infração, no ano de referência (SEFA, 2018). 
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Na distribuição dos setores evidenciamos os seguintes comportamentos quanto a participação e 

crescimento econômico: 

• O setor da produção primária apresentou o maior valor no VAF. Em média, o setor 

participou com o valor de R$192.081.084,91 representando com 69,43% da totalidade. Em 

valores reais no período, representou o crescimento médio de 17,04%, decorrente das 

variações de 6,71% em 2018; 7,94% em 2019 e 36,48% em 2020. O setor atingiu o valor 

máximo de R$238.947.151,00 correspondendo a 71,81% da totalidade do VAF em 2020.  

Esses dados mostram a importância econômica do setor e a expectativa da 

arrecadação do Município para fazer frente aos investimentos em infraestrutura e 

logística, impulsionando sua participação na totalização do VAF, refletindo, assim, em 

benefícios para a população e promovendo o desenvolvimento local. 

• O setor da indústria, classificado na segunda posição no ranking, teve valor médio de 

R$43.966.174,83 respondendo por 16,16% de participação na totalização do VAF no 

período 2018-2020.  O crescimento médio de 8,01% advindo das variações de 6,91% 

(2018), 11,16% (2019) e 5,97% em 2020.  

Este setor é representativo para composição do VAF e, nessa linha de raciocínio, são 

necessários ajustes e mecanismos políticos e econômicos para dinamizá-lo, 

estabelecendo metas e programas de incentivos e parcerias com Instituições e 

cooperativas, da mesma forma que os setores de comércio/serviços e agropecuária, 

visando prospectar indicadores sociais e econômicos que promovam mais rapidamente 

o desenvolvimento local. 

• O setor de comércio/serviços se solidificou na terceira posição na totalidade do VAF na 

média com R$40.342.584,43 que corresponde a 14,42% de participação média. O 

desempenho médio foi de 49,86% no período 2018-2020, por conta dos crescimentos 

de 39,70% em 2018; -71,37% em 2019 e 181,26% em 2020.  

Recomenda-se atenção especial com as Instituições (Associação Comercial, SEBRAE, 

SENAC, SENAI e a própria Administração Municipal, através da Secretaria de 

Desenvolvimento) para estimular os segmentos do setor, a fim de oferecem alternativas 

de atendimento à população residente e público em geral por meio de lojas, farmácias, 

supermercados e entretenimentos.  

Compete ao Município, como política pública, incentivar a entrada de investimentos com 

a instalação de novas empresas e preocupar-se com as firmas existentes para promover 

o desenvolvimento econômico. 

• Os Recursos e Autos: sem movimentação no período 2018-2020.  
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O Tabela 6 correlaciona o comportamento do VABPB e do VAF. Com a finalidade de padronizar 

a série temporal, analisamos as duas magnitudes econômicas, para tanto utilizamos os anos de 

2018 e 2019 para destacar as diferenças de desempenho entre as VABPB e VAF que influenciam 

diretamente no desenvolvimento do município. 

Gráfico 6 – Comparativo entre o VABPB e VAF, com valores de 2018 e 2019 (milhões) 

Fonte: IBGE/Base de Dados (Sidra, 2018). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

De acordo com a série histórica analisada, houve retração de -9,21% no VABPB e de -14,09% no 

VAF entre os anos 2018 e 2019. Utilizando as taxas de inflação medidas pelo IPCA, como efeito 

comparativo, o VAF configurou-se em perda de rentabilidade financeira nas contas públicas do 

município, visto que, a média inflacionária para o período 2018-2019 atingiu 4,03% que foi 

decorrente dos índices de inflação contabilizados nos anos de 2018 (3,75%) e 2019 (4,31%). A 

variação média do VAF entre 2018 e 2020 alcançou o crescimento de 14,77% e do VABP durante 

o período 2017-2019 aumentou -0,71%. 

Observa-se ainda que, o valor médio do VABPB inferior ao valor VAF. O comportamento de 

crescimento das duas variáveis provoca uma sensação de alento nas finanças públicas do 

Município devido ao aumento dos valores de um período para outro (Gráfico 6). Os dados 

sugerem, que podem ser feitos maiores investimentos no setor industrial através de incentivos 

fiscais e patrimoniais, entre outros, de forma a incrementar o processo industrial e fortalecer esse 

ramo da economia, favorecendo a agregação de valor na produção e buscando o equilíbrio na 

distribuição de riquezas e o fortalecimento na arrecadação. 

Para melhor entendimento do comportamento das atividades primárias no contexto do VAF, 

recorre-se ao Valor Bruto da Produção (VBP) como análise complementar (Tabela 8).  

O Valor Bruto da Produção retrata o Índice de frequência anual, calculado com base na produção 

agrícola municipal e nos preços recebidos pelos produtores paranaenses. Engloba produtos da 
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agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo vegetal, da olericultura, da fruticultura etc. 

(SEAB, 2018). 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento (SEAB), tem-se que o VBP e seus respectivos ramos, apresentaram 

crescimentos negativos no ano 2017 marcado pela elevada produção de 2017 e pela redução de 

preços nos mercados agropecuários. Em nível nacional, segundo a Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil (CNA)20, considerando a média ponderada, a produção aumentou 14,00% 

em relação ao ano de 2016 foi resultado das condições climáticas favoráveis, enquanto ocorria a 

retração de 15,39% nos preços. 

Os valores a seguir traduzem a supremacia econômica da agricultura em detrimento dos demais 

segmentos econômicos, que remete a maiores investimentos na agroindústria como forma de 

apressar os níveis de crescimento e desenvolvimento econômico local.  

Tabela 8 – VBP por atividade com valores deflacionados a preços constantes de 2020, período 2018-

2020 (R$ 1,00) 

Ramo de 

Atividade 

2018 2019 2020 

Valor 

Deflacionado 
Participação 

Valor 

Deflacionado 
Participação 

Valor 

Deflacionado 
Participação 

Agricultura 122.072.214,30 57,34% 125.651.944,69 56,96% 153.263.352,33 56,84% 

Florestais 15.105.297,32 7,10% 16.401.210,88 7,44% 2.937.150,39 1,09% 

Pecuária 75.712.797,76 35,56% 78.540.409,51 35,6% 113.437.045,79 42,07% 

Total 212.890.309,38 100,00% 220.593.565,09 100,00% 269.637.548,51 100,00% 

Fonte: Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB)/ Departamento de Economia Rural (DERAL). 

Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades 

O resultado do período 2018-2020 mostrou, em média, a participação da agricultura com 

57,05%, da pecuária com 37,74%, e dos florestais com 5,21% da totalidade do VBP. 

Considerando o ano imediatamente anterior, no total o VBP apresentou crescimento com 9,75% 

em 2018; 3,62% em 2019 e aumento de 22,23% em 2020, culminando no crescimento médio de 

11,87%. O desempenho médio das atividades é resultado dos crescimentos médios de 9,56% para 

a agricultura, 16,87% para a pecuária e 148,22% para florestais.  

Valor Bruto da Produção apresentou crescimento acumulado de 26,66% entre 2018 e 2020, 

considerando os valores R$212.890.309,38 e R$269.637.548,51, decorrente da movimentação das 

variáveis que o compõe, conforme segue: 

• Agricultura com crescimento de 25,55%, considerando os valores de R$122.072.214,30 

e R$153.263.352,33; 

 
20 Boletim PIB do Agronegócio de 06 abril de 2018. 
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• Pecuária com crescimento de 49,83%, o melhor desempenho do VBP, considerando os 

valores de R$75.712.797,76 e R$113.437.045,79; e os 

• Produtos florestais com retração de -80,56%, a de menor expressão financeira, 

considerando os valores R$15.105.297,32 e 2.937.150,39.  

Sintetizando, o desempenho pode ser considerando excepcional, na média do período, o VBP 

total atingiu R$234,4 milhões, decorrente da agricultura com R$137,7 milhões, a pecuária R$89,2 

milhões e os florestais R$11,5 milhões. Esses dados demonstram e justificam a importância da 

agropecuária para a economia de Honório Serpa (Tabela 8). 

4.4.4 ESTABELECIMENTO E EMPREGOS POR ATIVIDADE ECONÔMICA 

Este tópico considera os dados estatísticos para visualizar a dinâmica quantitativa dos 

Estabelecimentos por Atividades Econômicas que contribuem para gerar empregos no município 

de Honório Serpa, considerando a média do período entre 2018 e 2020 (Tabela 9).  

Tabela 9 – Estabelecimentos e Empregos por atividade econômica, período 2018 a 2020. 

Atividades 

Econômicas 

Estabelecimentos Empregos 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Indústria 7 7 8 84 92 99 

Construção Civil 5 3 2 22 28 32 

Serviços21 55 59 58 425 464 423 

Agropecuária 61 55 58 156 137 162 

Total  128 124 126 687 721 716 

Fonte: MTE/RAIS em IPARDES, 2021. Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

Na composição dos estabelecimentos, em média, o setor agropecuário participou com 

46,03%, o setor de serviços participou com 45,51%, a indústria com 5,82% e a construção civil 

com 2,64% em relação ao total dos estabelecimentos. Os setores de serviços e agropecuária 

responderam por 91,54% dos estabelecimentos, refletindo a importância que exercem nas 

atividades econômicas do Município. 

Na composição dos empregos, em média, o setor de serviços lidera a ocupação de 

trabalhadores do município com 61,77%, seguido pela agropecuária com 21,42%, a indústria 

com 12,91% e a construção civil com 3,86% dos empregos. Os setores de serviços e indústria, 

responderam por 96,96% de participação na empregabilidade formal do município. 

Considerando a média do período 2018-2020, houve redução de -4,0% na quantidade de 

estabelecimentos e os empregos aumentaram 0,43%. Esse comportamento ocorreu em 

 
21 Serviços está composto pelos dados do comércio atacado e varejo, serviços em geral e administração pública. 
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função das movimentações setoriais de empregos e estabelecimentos no Município, conforme 

segue: 

• Setor de serviços: teve queda de -2,83% na quantidade de estabelecimentos, e retração 

de -2,49% nos empregos, destacando o crescimento de 9,18% nos empregos em 2019, 

não capaz de suportar os crescimentos negativos ocorrido em 2018 (-7,81%) e 2020 (-

8,84%); 

• Setor da indústria: a taxa de crescimento na quantidade de estabelecimentos foi de 

0,60%, e de 6,94% nos empregos, destacando o crescimento de 9,52% em 2019 e ainda 

com expansão de 3,7% em 2018 e 7,61% em 2020; 

• Setor agropecuário: redução de -2,20% na quantidade de estabelecimentos e aumento 

de 2,02% nos empregos, destacando o crescimento de 18,25% em 2020; com crescimento 

nulo em 2018 e retração de 12,18% em 2019. 

• Setor da Construção Civil: retração de -41,11% de estabelecimentos e aumento de 

53,85% nos empregos, destacando o aumento de 120,0% em 2018, além da evolução de 

27,27% em 2019 e 14,29% em 2020. 

Em relação ao crescimento acumulado da quantidade de estabelecimentos e de empregos no 

período 2018-2020, os setores tiveram o seguinte comportamento: 

Gráfico 7 – Crescimento acumulado das atividades econômicas, 2018 a 2020 

Fonte: MTE/RAIS/IPARDES (2020). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

O crescimento acumulado de estabelecimentos culminou, com retração de -1,56% e o de 

empregos aumentou 4,22%. Os índices negativos foram registrados para os estabelecimentos 

dos setores da construção civil e da agropecuária, enquanto nos empregos somente no setor de 

serviços foi identificado retração (-0,47%).  
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O setor de serviços é o maior empregador do Município, refletindo na economia como um 

todo. Nesse setor está incorporada os empregos da administração pública que, individualmente, 

é a atividade com o maior número de empregos no município de Honório Serpa (Tabela 9). 

O Gráfico 8 retrata a relação entre a quantidade de empregos pela quantidade de 

estabelecimentos. A relevância dessa afinidade entre emprego e estabelecimento tem o objetivo 

de alertar que gerar oportunidades de trabalho, incentiva a entrada de novas empresas e 

fortalece as existentes, aumenta a arrecadação de impostos, isso tem efeito econômico e social, 

pois a população pode presenciar a reversão em melhoria de infraestrutura, segurança e 

condições de vida. 

Gráfico 8 – Empregos por estabelecimento, média do período 2018-2020 

 
Fonte: MTE/RAIS/IPARDES (2021). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

O ranking da equivalência média da quantidade de trabalhadores por estabelecimento é liderado 

pela indústria com 12,51; seguido da construção civil com 8,21, comércio e serviços com 7,63% e 

a agropecuária com 2,62 pessoas por estabelecimentos. A média geral é de 5,62 trabalhadores 

por estabelecimento. 

Esses dados revelam a importância do setor industrial e do setor de comércio e serviços na 

geração de empregos e renda para fomentar a economia local, sugerindo esforços do executivo 

para atrair a entrada de novas empresas e incentivar permanentemente as empresas existentes, 

possibilitando a criação de novos empregos, fomentando investimentos para o município e 

prevenindo o esvaziamento populacional. Considera-se que a produção agropecuária pode ser 

utilizada na transformação de produtos, dada a possibilidade de se aproveitar as potencialidades 

locais no que se refere ao processamento industrial dos produtos primários. 

Algumas atividades delineadas merecem atenção e estabelece parâmetros para a economia local, 

como por exemplo, a produção industrial que diante de aumento de R$1,00 se multiplica pela 

produção da própria indústria e dos demais setores da economia, resultando em aumento 
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adicional de R$1,40 que totaliza um aumento de R$2,40 no PIB, atuando como efeito 

multiplicador relevante para os setores econômicos.  Na agropecuária esse efeito final estaria no 

valor de R$1,66. Nos Serviços, R$1,49 (CNI)22. 

Analisando os dados da população ocupada, com referência à média do período 2018-2020, 

verifica-se que a maior parte da mão de obra empregada formalmente em Honório Serpa está 

alocada no setor de serviços, assim como ocorre na maioria dos municípios brasileiros. Os ramos 

que mais empregam estão distribuídos conforme a Tabela 10. 

Tabela 10 – Principais atividades geradoras de empregos e renda, média do período 2018-2020 

Ramos de Atividade 
Média de 

empregos 
Participação  

Administração pública direta e indireta  253 35,73% 

Agropecuária - Agricultura, Silvicultura, Criação Animais, Extração Vegetal e Pesca  148 20,90% 

Comércio varejista 87 12,29% 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica  86 12,15% 

Comércio atacadista 54 7,63% 

Outros ramos de atividade 80 11,30% 

Total de Empregos 708 100,00% 

Fonte: MTE/RAIS/IPARDES (2020). Dados trabalhados pela DRZ – Gestão de Cidades. 

Entre as principais atividades econômicas, a Administração Pública e a agricultura, juntas geram 

401 emprego que corresponde a 56,64% do total médio de postos de trabalho do Município de 

Honório Serpa (Tabela 10). 

Os números, apesar de mostrarem a importância do setor público na geração de empregos e 

renda, sugerem atenção aos setores produtivos da economia no sentido de gerar empregos nas 

atividades privadas e minimizar a dependência de administração pública e das transferências de 

renda do governo federal, tais como previdência social e bolsa família, entre outros.  

Dessa forma, é necessário desenvolver políticas públicas econômicas e estratégias para fomentar 

e estruturar as atividades privadas, de forma a atrair empresas e empreendedores, especialmente 

indústrias, dada sua capacidade de gerar empregos e renda para promover o desenvolvimento 

municipal. 

  

 
22 Confederação Nacional da Indústria, Perfil da Indústria Brasileira de 19 de julho de 2019. 
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