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Inserido no desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da 

Região Metropolitana de Cascavel (RMCA), este documento compõe o produto relativo à 

Etapa 2, envolvendo a Determinação do Recorte Metropolitano. Para tanto, se realiza uma 

análise da região metropolitana (RM) segundo os parâmetros de relações hierárquicas e de 

constituição de uma rede de cidades desde sua configuração vigente para, de forma 

subsequente, determinar os subespaços metropolitanos, não metropolitanos e de relações 

diversas e estabelecer, a partir de uma leitura técnica, o recorte preliminar proposto da RMCA.  

Em síntese, tem-se por objetivo determinar o recorte metropolitano adequado com vistas 

à otimização da gestão das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) à luz das diretrizes 

e princípios estabelecidos no Estatuto da Metrópole (Lei Federal n° 13.089/2015), em estudos 

referenciais previamente desenvolvidos e com base na leitura técnica realizada por esta 

consultoria.  Alinhada ao Termo de Referência e ao Plano de Trabalho, este documento se 

organiza segundo três capítulos, a saber: 

▪ Capítulo 2 – Análise da Região Metropolitana de Cascavel, realizada a partir de análises 

cumulativas que englobam leituras de aproximação, de aderência metropolitana e de síntese, 

descritas em detalhes na seção seguinte. 

▪ Capítulo 3– Determinação de subespaços, metropolitanos e não metropolitanos, no qual se 

apresenta o método adotado para a caracterização dos compartimentos metropolitanos e 

não-metropolitanos, notadamente a partir da sistematização dos graus de integração e 

influência exercidos pelos municípios participantes da Região Metropolitana de Cascavel. 

No mesmo capítulo, o método é aplicado, resultando na determinação dos referidos 

subespaços.  

▪ Capítulo 4 - Aproximação do Recorte Territorial, no qual o recorte metropolitano preliminar 

é apresentado e justificado. 

 

Por fim, deve-se destacar que, conforme estabelecido no Produto 1 – Plano de Trabalho, o 

presente documento estabelece uma proposta técnica de delimitação da Região Metropolitana 

de Cascavel, a ser posteriormente ratificada no Produto 03 – Diagnóstico, Diretrizes e 

Propostas Setoriais Metropolitanas Prioritárias. 
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Instituída pela Lei Estadual nº 186/2015 e alterada pela Lei Estadual nº 189/2015 (para inclusão 

do município de Formosa do Oeste), a Região Metropolitana de Cascavel se localiza na porção 

oeste do estado, marcada por forte componente agroindustrial. Com extensão de 10.992 km², 

a RM de Cascavel é constituída por 24 municípios, a saber (Figura 1): 
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No contexto regional imediato, destaca-se ainda o município de Toledo, com relevância na 

rede de cidades e que se localiza lindeiro a Cascavel. Sua influência na rede de cidades da RM 

de Cascavel será ponderada ao longo de todas as análises realizadas no presente documento. 

Em termos de ligações regionais, destacam-se o eixo rodoviário da BR 277, que conecta 

Paranaguá à Foz do Iguaçu, passando pela metrópole de Curitiba e pela Capital Regional B de 

Cascavel. Considerada em conjunto com a BR 369, a conexão dos dois eixos rodoviários coloca 

Cascavel como o ponto nodal no anel de integração paranaense, conjunto de 2,5 mil km de 

rodovias que conectam os principais centros urbanos estaduais, com papel estratégico no 

Paraná. Ademais, também se destaca o papel da linha férrea no escoamento da produção 

agrícola, cuja extensão atualmente se encerra em Cascavel, com projeto para expansão até o 

estado do Mato Grosso do Sul. Tais aspectos, descritos aqui em nível sumário de 

macrocontextualização, serão retomados posteriormente neste documento quando das 

referidas análises. 
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Em termos de análise, a compreensão da atual Região Metropolitana de Cascavel segundo 

suas relações hierárquicas e de constituição de uma rede de cidades implica na prévia 

compreensão das múltiplas espacialidades decorrentes da distribuição da população e 

atividades no território, resultantes da divisão social do trabalho, da natureza e distribuição 

das atividades econômicas, da oferta de bens e serviços, assim como dos recursos naturais 

presentes no recorte analisado. Neste sentido, a área de influência das cidades deriva do 

alcance espacial das funções nela localizadas, de forma que “quanto maior a diversidade de 

funções centrais presentes, maior será a centralidade de uma cidade. Uma centralidade alta 

implica uma maior atração de população para si, uma maior área de influência do centro 

urbano, bem como uma alta hierarquia” (IBGE, 2020, p. 69). 

A leitura de tais hierarquias não implica, por si só, na identificação de fenômenos 

metropolitanos. Para tanto, conforme previsto no Estatuto da Metrópole em seu art. 2º, a 

metrópole se caracteriza por uma área de influência de pelo menos uma capital regional, sendo 

a região metropolitana o agrupamento de municípios de forma a permitir o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum (FPICs) – políticas públicas para as quais 

sua realização “por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em 

Municípios limítrofes”. O mesmo regramento define o conceito de área metropolitana, expressa 

pela expansão contínua da malha urbana da metrópole, conurbada. Neste sentido, a legislação 

não estabelece efeito vinculante entre área metropolitana e região metropolitana. Define-se a região 

metropolitana apenas como o agrupamento de municípios limítrofes para integração das 

FPICs.  Há, portanto, uma opção explícita do legislador de não condicionar um conceito ao 

outro e, por conseguinte, de não condicionar a delimitação de uma região metropolitana à 

necessária existência de conurbação. Neste sentido, é digno de nota que a versão original do 

Estatuto da Metrópole estabelecia região metropolitana como a “aglomeração urbana que 

configura uma metrópole”, sendo a metrópole o “espaço urbano com continuidade territorial”. 

Esse dispositivo foi revogado pela Lei Federal nº 13683/2018, desacoplando a exigência de 

conurbação para definição de RM.  

Desta forma, em termos normativos, na esfera federal, a conurbação passou a não ser mais 

um elemento essencial à constituição da região metropolitana. A legislação estadual (Lei 

Complementar nº 111/2005, art. 2º.) segue no mesmo sentido, incluindo a “tendência de 

conurbação” como um dos critérios para expansão de RMs, sem estabelecer a conurbação em 

si como critério fundamental.  A referida norma também traz, em seu art 3º, a definição de 

cidade metropolitana, formada pelo “conjunto de áreas urbanizadas, conurbadas ou não”. 
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Percebe-se, assim, que a produção de uma leitura sobre a RM de Cascavel que subsidie a 

revisão de seu recorte constitutivo exige a compreensão de múltiplas camadas de 

territorialização, não necessariamente vinculadas diretamente ao transbordamento da mancha 

urbana e que devem ser articuladas para identificação da(s) área(s) de influência.  

Para isso, o presente capítulo está organizado em três momentos analíticos cumulativos, 

envolvendo (i) leituras de aproximação, (ii) leituras de aderência metropolitana e (iii) leituras de 

síntese. A primeira engloba a análise crítica de diferentes estudos urbano-regionais com 

vinculação ao território de interesse deste plano. Por sua vez, as leituras de aderência estão 

relacionadas a análise dos critérios previstos pela SEDU (2017) para definição dos degraus 

metropolitanos e, por fim, as leituras de síntese, envolvem a articulação dos diferentes 

contributos originados das análises de hierarquia, rede de cidades e condicionantes 

intermunicipais da RM de Cascavel. 

As análises têm uma especialização gradual em relação à extensão dos recortes territoriais 

analisados, culminando na caracterização da RM de Cascavel. A seguir, parte-se para a análise 

de estudos referenciais sobre a condição urbano-territorial, no qual distintas unidades 

regionais são exploradas, manifestando relações socioeconômicas, demográficas e ambientais 

que subsidiam a delimitação dos subcompartimentos metropolitano e não-metropolitano, 

explorado em detalhes no Capítulo 3. 

 

A estratégia inicial de análise adotada neste produto, conforme descrito acima, envolve a 

revisão encadeada de diferentes estudos urbanos-regionais, denominados aqui de leituras de 

aproximação. Ao serem articulados, tais leituras contribuem com a definição do recorte 

preliminar da RM de Cascavel, conjuntamente às análises realizadas no item subsequentes. 

Tal delimitação é fator fundamental para a adequada consecução das Funções Públicas de 

Interesse Comum – FPICs, com particular interesse para as FPICs de Planejamento Territorial 

e Uso do Solo, Mobilidade e Meio Ambiente, tal como previsto no Termo de Referência. 

Desenvolvidos pelo IBGE ao longo dos últimos anos, os estudos selecionados versam sobre a 

divisão regional, redes e fluxos geográficos e tipologias do território e revelam regionalizações 

decorrentes de especializações funcionais, complementariedades nas áreas de influência e 

respectivas hierarquias. O quadro abaixo relaciona os estudos selecionados para este fim. 
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Parte-se de leituras mais ampliadas em direção aquelas mais específicas, nas quais a análise se 

aproxima mais da RM legalmente instituída de Cascavel. Os estudos acima citados constituem 

o aspecto norteador de reflexão para cada escala de aproximação, que são complementados 

 

1 Apesar do Termo de Referência mencionar a utilização do estudo “Divisão Regional do Brasil” (IBGE, 2017A), 

como parte das referências mínimas, adota-se aqui o estudo mais recente denominado “Divisão Urbano Regional” 

(IBGE, 2021) haja visto que, enquanto o primeiro se restringe aos limites das Unidades da Federação (trabalhando 

com o conceito de Regiões Geográficas), o segundo privilegia a estrutura urbana como elemento de organização do 

espaço (trabalhando com o conceito de Regiões de Articulação Urbana). 
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com estudos técnicos e científicos que ampliam a compreensão das respectivas 

regionalizações. 

 

No Projeto Regiões Rurais, o IBGE (2015) propõe a divisão regional do país segundo a 

dinâmica geográfica da produção agroindustrial, ultrapassando uma “definição substantiva 

do rural”, limitada por um único critério, para outra em que seja enfrentado o “conteúdo 

relacional entre o rural e o urbano com as dinâmicas territoriais que as envolvem” (ibid, p. 5). 

Para o contexto da RM de Cascavel, inserido em uma região de grande expressividade 

agrícola, tal territorialização contribui com a compreensão da expressão espacial dessa 

atividade. 

Em um cenário no qual as tecnologias “permitem a comunicação instantânea entre grande 

parte das cidades e entre elas e o espaço rural” (IBGE, 2015, p. 6) e as grandes empresas 

agroindustriais buscam garantir sua participação nos mercados por meio da expansão e 

diversificação de suas plantas e produtos, percebe-se um forte componente estratégico 

espacial, no qual os fluxos de comando e controle dos centros urbanos conformam redes entre 

empresas localizados tanto no campo quanto nas cidades. Neste contexto, as Regiões Rurais 

foram estabelecidas a partir de uma ou mais cidades que articulam as respectivas regiões, 

observada a classificação na rede urbana brasileira. Tal cuidado metodológico permite uma 

leitura conjugada das Regiões Rurais aos centros urbanos de importância local, regional e 

nacional.   

Particularmente para o contexto da RM de Cascavel, observa-se a constituição da Região 

Rural da Capital Regional de Cascavel (Figura 2), em um recorte muito superior ao da RM 

legalmente instituída (também delimitada no cartograma).  

 



 

 
 

 

   |  

 

Englobando 115 municípios (Anexo I) e aproximadamente 49.918 km², a Região tem Cascavel 

como centro urbano principal de articulação (Capital Regional B), com participação de outras 

centros importantes como Toledo, Francisco Beltrão e Pato Branco (Centros Sub-regionais A). 

Em termos de estrutura produtiva, há um destaque para a cultura de Soja e Milho, para a 

Avicultura e a Suinocultura, que ocupam papel central e se conectam às demais atividades do 

setor que integram ambas as cadeias produtivas.  

Reforçando a caracterização acima, os dados do levantamento de produção agrícola no 

Paraná (SEAA, 2022) apontam que este conjunto de municípios respondeu por 39,5% da 

produção de soja no ano de 2020 (8,2 milhões de toneladas) e por 44,3% da produção de milho 

do estado (6,9 milhões de toneladas). Em relação à pecuária, a Região Rural de Cascavel 

respondeu por 73% do rebanho de suínos e 52% do efetivo de galinhas no estado, no mesmo 

ano. São patamares elevados e que colocam este recorte em destaque. Tal regionalização tem 

aderência territorial aproximada à recente leitura produzida pelo IPARDES, que o caracteriza 
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como o terceiro espaço econômico relevante do Paraná, “uma espacialidade pujante na 

produção agropecuária, tendo se destacado em nível estadual e nacional” (IPARDES, 2017, 

p. 100), ainda que com um número reduzido de postos de empregos formais, decorrente do 

tipo de produção e do uso extensivo de mecanização. 

Particularmente em relação à avicultura, é importante mencionar também o papel da 

Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel), com cerca de 50 anos de existência, 6.559 

associados e faturamento de R$ 3,5 bilhões em 2020. Sua capilaridade e seu papel de relevância 

para o agronegócio dessa Região Rural fazem da Coopavel um fator importante de 

estruturação do território e de conexão com o mercado exterior, envolvendo 538 mil suínos 

abatidos, 58 milhões de aves abatidas e 940 mil toneladas de grãos recepcionados em 2021.  

Tem-se, pois, uma verdadeira geografia do cooperativismo que se superpõe à Região 

Rural. Com vistas a compreender sua manifestação territorial, o cartograma abaixo parte do 

Relatório Anual da cooperativa (COOPAVEL, 2021) e apresenta o conjunto de municípios nos 

quais ela está presente, matizados de acordo com o número de associados de grande porte 

(conforme classificação da própria cooperativa). A escolha pela classificação segundo àqueles 

de grande porte tem por objetivo comunicar, ainda que de forma aproximada, uma hierarquia 

funcional entre os municípios integrantes da RM de Cascavel à luz das atividades dos 

cooperados, no qual se destacam os municípios de Cascavel, Campo Bonito, Corbélia e 

Catanduvas. 
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Por fim, com maior destaque em relação à produção de grãos, deve-se mencionar o projeto em 

curso da Nova Ferroeste (FERROESTE, 2022), composta por dois trechos: o Trecho 1, que ligará 

Guarapuava ao Porto de Paranaguá, com 400 km de extensão percorridos em paralelo à BR-

277; e o Trecho 2, com a construção de 350 km de ferrovias que conectarão Dourados (MS) à 

Guarapuava. O Trecho 2 de expansão envolve justamente a extensão da linha existente, que 

atualmente se encerra em Cascavel, até o município de Dourados, no Mato Grosso do Sul 

(Figura 4). Os estudos técnico-operacionais, econômico-financeiros e ambientais para a 

estruturação do projeto encontram-se atualmente em desenvolvimento. 
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Diante do cenário de consolidação do projeto, o já marcante papel de Cascavel na rede de 

produção agropecuária regional se projeta com ainda maior intensidade como importante nó 

para o escoamento da produção agrícola até o porto de Paranaguá. Em termos diretamente 

relacionados à inserção da RM de Cascavel na referida regionalização, é fundamental que o 

planejamento metropolitano tome em consideração a extensa área rural de influência, que, 

apesar de não diretamente vinculada às Funções Públicas de Interesse Comum, expressa 

relações de dependência espacial e de polarização em direção à Cascavel, com repercussões 

diretas para o desenvolvimento sustentado das cadeias de agronegócio. 
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No trabalho Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos do Brasil, o IBGE (2017a) 

avança na proposição de critérios comuns para todo o país com vistas à diferenciação entre 

espaços urbanos e rurais. A classificação, orientada por município, é resultado de sucessivos 

cruzamentos matriciais que levam em consideração três critérios, quais sejam: população em 

áreas de ocupação densa, proporção da população em áreas de ocupação densa em relação à 

população total e o fator locacional. O fator locacional leva em consideração os Arranjos 

Populacionais (IBGE, 2016) e a malha de logística de transporte (IBGE, 2014), de forma a 

identificar, dentre os municípios classificados como intermediários e rurais, aqueles adjacentes 

à centros urbanos de maior hierarquia. A classificação resultante decorre da combinação 

conforme apresentado no Quadro 2. 

 

 

Um conceito importante é aquele de ocupação urbana densa, delimitado especificamente para 

este estudo pelo IBGE como forma de “aproximação da complexidade da vida urbana 

municipal” (IBGE, 2017, p. 43), entendido como critério mínimo para caracterização de áreas 

urbanas municipais, com pelo menos 300 hab./km², buscando “traduzir a heterogeneidade da 

aglomeração e dispersão da população no território brasileiro” (ibid). Deve-se destacar que tal 
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denominação de ocupação urbana densa está estrita ao referido estudo, não podendo ser 

adotada em sentido abrangente. Assim, considerando o interesse específico desta leitura de 

aproximação para o PDUI da RM de Cascavel, o interesse recai na caracterização de municípios 

urbanos e não urbanos e não especificamente na delimitação de núcleos urbanos 

intramunicipais específicos. 

Particularmente para o caso da RM de Cascavel, a Figura 5 espacializa os municípios 

pertencentes ao recorte territorial e em seu entorno imediato. Como pode ser observado, há 

um conjunto de municípios urbanos englobando Cascavel, Santa Tereza do Oeste e Cafelândia, 

no atual recorte metropolitano, com continuidade na direção noroeste envolvendo Toledo, 

Ouro Verde do Oeste, Marechal Candido Rondon e Guaíra, no estado do Paraná, e Mundo 

Novo, no estado do Mato Grosso do Sul, na continuidade do eixo rodoviário da BR-467 / BR-

163. Os demais municípios inseridos no atual recorte metropolitano apresentam características 

rurais, sendo dois classificados como intermediários adjacentes (Corbélia e Capitão Leônidas 

Marques) e dezoito como rurais adjacentes.  
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Tem-se, pois, uma espacialização que aponta para um núcleo urbano na RM de Cascavel 

(Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Cafelândia e Corbélia), caracterizado não apenas pelo maior 

grau de urbanização, mas também pelas características de sua ocupação urbana. Tal conjunto 

de municípios urbanos é circundado por um colar de características iminentemente rurais. 

Particularmente em relação à esta ruralidade, não se observam municípios classificados como 

remoto, denotando um acesso facilitado aos centros de maior hierarquia funcional por meio 

dos eixos rodoviários existentes.  

 

O estudo Divisão Urbano-Regional do IBGE (2021) oferece uma análise da dinâmica territorial 

brasileira a partir dos “fluxos articulados por sua rede urbana”. A delimitação de desenhos 

regionais específicos, denominados neste estudo de Regiões de Articulação Urbana estão 
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atreladas à uma cidade que exerce função de comando sobre uma região, estabelecendo 

“relacionamentos entre agentes e empresas nos respectivos territórios” nos quais “os centros 

de gestão do território e os fluxos determinam as vinculações e o arranjo regional”.  

As Regiões de Articulação Urbana se subdividem em três níveis: Regiões Ampliadas de 

Articulação Urbana, Regiões Imediatas de Articulação Urbana e Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana: 

▪ Região Ampliada de Articulação Urbana: recorte regional, em nível macrorregional, que 

revela o comando e o alcance das principais Cidades sobre o Território Nacional, bem 

como a complementaridade socioeconômica necessária a um federalismo cooperativo. As 

Regiões Ampliadas de Articulação Urbana são delimitadas a partir das Cidades cabeças-

de-rede, ou seja, aquelas com posição de destaque e liderança na distribuição e 

configuração da rede urbana do País e que, em geral, são Metrópoles; 

▪ Região Intermediária de Articulação Urbana: região conformada a partir da subdivisão das 

Regiões Ampliadas de Articulação Urbana. Distinguem-se por possuir Centros Urbanos 

nos níveis de Capital Regional A, B e C e Centro Sub-Regional A, formando regiões com 

centralidades medianas no conjunto da classificação e com população e área de tamanhos 

que variam conforme a localização. Outro traço característico das Regiões Intermediárias 

de Articulação Urbana é a capacidade de polarizar um número grande de Municípios no 

atendimento a bens e serviços de alta e média complexidades. Essas regiões concentram 

atividades de gestão pública e privada e articulam, na escala regional, órgãos e empresas 

privadas; e 

▪ Região Imediata de Articulação Urbana:  região que possui, de maneira geral, ligações que 

refletem a acessibilidade e a capacidade de atender a demandas de amplitude mais 

restritas. As Regiões Imediatas de Articulação Urbana refletem, em grande parte, a área 

vivida pela população e o seu deslocamento cotidiano para fornecimento e busca de bens 

e serviços corriqueiros, como serviços de advocacia, contabilidade, oftalmologia, 

ortopedia, entre outros, e busca de bens, como geladeiras, televisões, automóveis, entre 

outros. 

 

Em relação ao primeiro nível hierárquico, todo o conjunto de municípios da atual RM de 

Cascavel inserem-se na Região Ampliada de Articulação Urbana do AP de Curitiba. Considerando 

o escopo deste produto, a caracterização global desta região extrapola o recorte privilegiado 
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de compreensão. Assim, passando-se para o segundo nível, tem-se a constituição da Região 

Intermediária do AP de Cascavel, polarizando 66 municípios, incluindo todos aqueles 

contemplados na delimitação vigente da RM de Cascavel.  

Conforme descrito anteriormente, a identificação de Cascavel como núcleo de tal região 

intermediária implica no reconhecimento de sua capacidade de polarizar um número grande 

de municípios devido a oferta de bens e serviços de alta e média complexidades, concentrando 

atividades de gestão pública e privada. Esta característica reforça a importância de Cascavel 

como polo regional, exercendo tal atração inclusive para os municípios de Toledo e Foz do 

Iguaçu. O cartograma abaixo (Figura 6) espacializa a referida região intermediária, permitindo 

compreender sua abrangência frente à delimitação vigente da região metropolitana. 

 

 

 

Por fim, no terceiro nível de hierarquia funcional, identifica-se a Região Imediata de 

Articulação Urbana de Cascavel, envolvendo 34 municípios com ligações que atendem a 
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demandas mais restritas e deslocamento cotidiano para fornecimento e busca de bens e 

serviços corriqueiros. O cartograma abaixo (Figura 7) espacializa a referida Região Imediata, 

permitindo compreender sua abrangência frente à delimitação vigente da região 

metropolitana. 

 

 

 

Neste contexto, é interessante observar o caso de Matelândia, que pertence à região 

metropolitana legalmente instituída, mas não está vinculada à Região Imediata de Articulação 

de Cascavel, mas sim à Região Imediata de Medianeira, denotando uma desconexão funcional 

importante e que deve ser considerada na proposição do novo recorte metropolitano. Também 

deve-se destacar a presença de Assis Chateaubriand na Região Imediata, apontando para 

algum nível de conexão funcional, a ser articulado com as demais leituras de aproximação. 
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Alinhado aos aspectos abordados anteriormente quando da análise dos Arranjos 

Populacionais, a pesquisa Regiões de Influência das Cidades – REGIC 2018 (IBGE, 2020) tem por 

objetivo analisar a rede urbana brasileira, resultando na hierarquização dos centros urbanos e 

na identificação de suas respectivas regiões de influência. Ao estabelecer critérios de 

qualificação das cidades e das relações entre elas, tal estudo revela dinâmicas de integração 

territorial e padrões de distribuição das centralidades urbanas, constituindo-se base 

fundamental para o planejamento metropolitano.  

No REGIC – 2018 (IBGE, 2020), a rede urbana brasileira está estruturada conforme a 

seguinte hierarquia dos centros urbanos: Metrópoles (grande metrópole nacional, metrópole 

nacional e metrópole), capitais regionais, centros sub-regionais e centros de zona (descritos no 

Anexo III). As regiões de influência são identificadas pela ligação das Cidades, daquelas de 

menor para aquelas de maior hierarquia urbana, de forma que “o elo final de cada rede são as 

Metrópoles, para onde convergem as vinculações de todas as Cidades presentes no Território 

Nacional” (IBGE, 2020, p. 11). 

Deve-se pontuar que a unidade urbana de análise do REGIC - 2018 é o conjunto formado 

por Municípios e Arranjos Populacionais. Em outras palavras, a unidade funcional Cidade, 

que é objeto deste estudo, não se restringe necessariamente aos limites administrativos 

municipais – ela pode ser composta não apenas por um, mas por vários municípios que são 

indissociáveis como unidade urbana. Trata-se, pois, de municípios conurbados ou com 

movimento pendular significativo para estudo e trabalho, com integração que justifica 

considerá-los como um único nó da rede urbana2. No caso da RM de Cascavel, tal como 

descrito no item 2.1.5, tem-se a formação de um Arranjo Populacional entre os municípios de 

Cascavel e Santa Tereza do Oeste, considerados como uma única unidade funcional no REGIC.  

Os critérios para a hierarquização das cidades envolvem seu papel de comando em 

atividades empresariais e de gestão pública, bem como sua atratividade para suprir bens e 

serviços para outras cidades. O alcance deste comando corresponde à sua área de influência, 

na qual se configuram relações de dependência perante sua posição de centralidade. Assim, 

no contexto da rede urbana brasileira (IBGE, 2020), o Arranjo Populacional de Cascavel se 

enquadra como uma Capital Regional B, caracterizada como “centro urbano com alta 

 

2 Essa é uma novidade metodológica do estudo REGIC (2018) em relação ao REGIC (2007). O estudo “Arranjos 

Populacionais e Concentrações Urbanas no Brasil” foi realizado pelo IBGE, em 2016.  
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concentração de atividades de gestão, mas com alcance menor em termos de região de 

influência, [...] geralmente, centralidade de referência no interior do Estado” (ibid, p. 11).  

A partir de seu papel na rede urbana, apresenta-se a hierarquia das cidades da região 

de influência do AP de Cascavel (Figura 8) acompanhado de suas características gerais 

(Quadro 3). Complementarmente, a matriz de ligações é apresentada no Anexo IV deste 

documento.  
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Há uma série de aspectos da rede de cidades que se mostram pertinentes ao escopo deste 

documento. De início, ratifica-se o papel de importância regional do AP de Cascavel. Em 

síntese, chega-se a uma área de influência composta por 68 cidades com extensão total de 

33.777 km² e população estimada em 2018 para 1,55 milhões de pessoas. De fato, o AP se 

constitui como ponto nodal na rede urbana para todo o conjunto de municípios da região Oeste 

do estado, com destaque para suas ligações com a Capital Regional 2C da API Foz do Iguaçu, 

com o Centro Sub-regional A do AP de Toledo, bem como com os Centros Sub-regionais B de 

Guaíra, Capanema e Laranjeiras do Sul.  

Também é importante elencar uma série de municípios que, apesar de integrarem a RM 

instituída de Cascavel, não possuem ligações de primeira ordem com o polo (AP de Cascavel). 

Assim, tem-se os casos de: 

1. Matelândia, vinculado ao Centro Sub-regional B de Medianeira (fora da RM de Cascavel); 

2. Diamante do Sul, vinculado ao Centro de Zona B de Guaraniaçu; 

3. Iracema do Oeste, Formosa do Oeste e Jesuítas, vinculados ao Centro de Zona A de Assis 

Chateaubriand (fora da RM de Cascavel). 
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Ainda que tais centros sejam de menor hierarquia e, por conseguinte, estejam ligados ao AP 

de Cascavel no nível hierárquico superior, a existência da derivação descrita aponta para uma 

influência significativamente menor sobre as atividades cotidianas de Matelândia, Diamante 

do Sul, Iracema do Oeste, Formosa do Oeste e Jesuítas.  

 

O IBGE (2016) define um Arranjo Populacional como o agrupamento de dois ou mais 

municípios onde há uma forte integração populacional devido aos movimentos pendulares 

para trabalho ou estudo, podendo possuir contiguidade em suas manchas de urbanização, 

resultado da expansão de uma ou mais cidades. Para mensurar e consequentemente identificar 

os arranjos populacionais, o IBGE (2016) adotou três critérios de integração, que se colocam 

alternativamente, ou seja, a presença de qualquer um dos três já caracteriza um arranjo 

populacional. Os critérios são: 

1. Forte intensidade relativa dos movimentos pendulares para trabalho e estudo – tal 

intensidade deve ser igual ou superior a 0,17 do índice de integração, medido conforme a 

seguinte fórmula: 

𝐼𝐼𝐴 =  
𝑥𝐴𝐵 + 𝑥𝐵𝐴

𝑥𝐴
   𝑒   𝐼𝐼𝐵 =   

𝑥𝐴𝐵 + 𝑥𝐵𝐴

𝑥𝐵
 

 

Onde:  𝐼𝐼𝐴 = Índice de Integração do município A 

  𝐼𝐼𝐵 = Índice de Integração do município B 

𝑥𝐴𝐵 = Total de pessoas que moram no Município A e 

trabalham e estudam no Município B; 

𝑥𝐵𝐴= Total de pessoas que moram no Município B e 

trabalham e estudam no Município A; 

𝑥𝐴 = Total de pessoas que moram no Município A e trabalham 

e/ou estudam; e 

𝑥𝐵 = Total de pessoas que moram no Município B e trabalham 

e/ou estudam; ou 

2. Forte intensidade absoluta dos movimentos pendulares para trabalho e estudo – quando 

o volume absoluto de pessoas que se deslocam para trabalho e estudo, entre A e B, é igual 

ou superior a 10 000 pessoas; ou  



 

 
 

 

   |  

3. Contiguidade das manchas urbanizadas - quando a distância entre as bordas das manchas 

urbanizadas principais de dois municípios é de até 3 km3. 

 

Além dos arranjos populacionais indicados, o estudo também identifica demais municípios 

que manifestaram uma intensidade de fluxos de deslocamento alto (≥0,136 a < 0,17) e médio 

alto (≥0,102 a < 0,136). Ainda que com graus menores de integração, estes casos são pertinentes 

nesta etapa de leituras de aproximação, haja vista que podem revelar articulações importantes 

na rede de cidades.  

Para o caso do conjunto de municípios aqui estudados, destaca-se a constituição do 

Arranjo Populacional de Cascavel, envolvendo apenas os municípios de Cascavel e Santa 

Tereza do Oeste. Para além destes, observa-se que os municípios de Lindoeste e Corbélia 

apresentam média-alta integração ao arranjo, evidenciando importante ligação em termos de 

constituição da rede de cidades da RM de Cascavel. A Figura 9 apresenta a espacialização do 

referido arranjo, na qual também se identifica o Arranjo Populacional de Toledo, composto 

pelos municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste, tendo São Pedro do Iguaçu e São José das 

Palmeiras com alta e média alta integração do arranjo, respectivamente.   

 

3 Conforme descrito por IBGE (2016, p. 22), “A distância de 3 km é adotada como máxima por se considerar que, 

para percorrê-la a pé, demora-se em torno de 30 minutos. Acredita-se que uma distância maior impacta nas relações 

diárias de convívio, o que não caracterizaria uma integração, ao se considerar somente o critério das distâncias 

entre as manchas urbanizadas principais”.  
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As principais características do Arranjo Populacional de Cascavel podem ser observadas no 

Quadro 4. O município de Santa Terezinha do Oeste, apesar de ter um Índice de Integração ao 

AP de Cascavel relativamente elevado (0,22), não apresenta mancha urbana contígua com 

Cascavel, aspecto a ser ponderado na discussão do recorte metropolitano. Para efeito de 

comparação, esse quadro também apresenta as características dos APs de Toledo e Maringá. 
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De forma a aprofundar a compreensão deste arranjo populacional, a figura abaixo apresenta a 

espacialização dos municípios matizados segundo o número absoluto de viagens realizadas 

para estudo ou trabalho em direção ao polo (Cascavel), segundo compilação realizada a partir 

dos dados que embasam o Estudo de Arranjos Populacionais (IBGE, 2016). Ainda que em nível 

inferior ao volume de viagens estabelecido pelo IBGE como constituidor de um arranjo 

populacional (10.000), destaca-se a importância deste dado na compreensão dos níveis de 

pendularidade a partir dos patamares de viagens contextualizados na dinâmica local. 
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Conforme pode ser visualizado na Figura 10, da qual os dados absolutos estão apresentados 

no Apêndice 1, os municípios da RM de Cascavel e de seu entorno imediato com maior 

intensidade de movimentos pendulares em direção ao polo são Toledo (1.521 viagens), Santa 

Tereza do Oeste (1.377 viagens4), Corbélia (1133 viagens), Catanduvas (349 viagens), e 

Medianeira (301 viagens). Percebe-se, pois, dois grupos bem distintos: Toledo, Santa Tereza 

do Oeste e Corbélia figuram como municípios com maior intensidade nos movimentos 

pendulares (acima de 1000 viagens), seguido por uma série de municípios de menor expressão 

nos fluxos pendulares (acima de 300 viagens), mas, ainda sim, pertinentes no contexto 

 

4 A diferença em relação ao valor indicado no Quadro 4 se refere à 340 viagens em sentido Cascavel – Santa Tereza 

do Oeste, totalizando 1.717 viagens. Para o cálculo do índice de integração, o IBGE (2016) contabilizou todas as 

viagens, independente da direção. Para a análise realizada particularmente nesse parágrafo optou-se por privilegiar 

a compreensão dos fluxos em direção ao polo. 
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regional. Tais informações são de grande relevância para a análise empreendida no capítulo 

seguinte, no qual são delimitados os compartimentos metropolitanos e não-metropolitanos. 

 

Diante da inexistência de um sistema metropolitano de transporte público no recorte territorial 

da RM de Cascavel, lança-se luz sobre a importância em se compreender as dinâmicas de 

mobilidade a partir das linhas de transporte intermunicipal operadas no contexto da região 

metropolitana e em seu entorno imediato. Para tanto, a pesquisa Ligações Rodoviárias e 

Hidroviárias 2016 (IBGE, 2017b) mostra-se fundamental, pois “os transportes, ao mesmo tempo 

que contribuem para condicionar o desenvolvimento e o crescimento econômico dos centros 

urbanos porque lhes dão acessibilidade, também são influenciados pelas dinâmicas das 

cidades, já que necessitam seguir as demandas por deslocamento” (ibid, p. 8). Em outras 

palavras, compreender a oferta, custos e tempos de serviços de transporte intermunicipal, com 

diferentes propósitos de deslocamento, constitui uma aproximação importante de sua conexão 

ao polo metropolitano. 

Um aspecto relevante é a estrutura do estudo, que parte de uma extensa coleta de dados 

primários realizada pelas agências do IBGE junto aos guichês de cada empresa, em cada 

rodoviária do país. Trata-se, pois, de uma base detalhada e diversa dos demais estudos 

apresentados, revelando aspectos complementares à caracterização dos movimentos 

pendulares descritos no item anterior. O levantamento contemplou o transporte público 

coletivo intermunicipal, de acordo com os seguintes critérios: 

▪ Ser aberto ao público em geral, mediante o pagamento de tarifa; 

▪ Realizar-se entre sedes de municípios (portanto excluem-se distritos e outras localidades); 

▪ Ter regularidade espacial, ou seja, a saída e a chegada dos veículos devem ser realizadas 

em lugares e trajetos pré-fixados; e 

▪ Ter regularidade temporal, ou seja, as partidas de veículos devem possuir horários 

determinado. 
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Inicialmente, em escala ampliada, observa-se o importante papel de Cascavel na rede de 

cidades, constituindo o nó central da região oeste paranaense, com conexões mais 

significativas com Curitiba e Maringá (Figura 11).  

 

 

 

Ao aproximar-se da escala metropolitana, a consolidação dos dados da pesquisa permite 

observar o tempo médio de deslocamento a partir dos diferentes municípios em direção à 

Cascavel, bem como o custo relativo (R$ / tempo), métricas que contribuem na compreensão 

da forma pela qual os padrões metropolitanos de mobilidade operam. Da mesma forma, 

considerando que a oferta das linhas é influenciada pela demanda existente (IBGE, 2017b), as 

manifestações espaciais de desconexões podem ser tomadas como aproximação (proxy), 

sugerindo patamares de menor importância na rede metropolitana a partir de menor volume 

ou maior tempo para deslocamentos regulares em direção ao polo. 
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Diante do exposto, conforme apresentado na Figura 12, pode-se perceber que apenas Santa 

Tereza do Oeste possui um tempo de deslocamento baixo (20 minutos), seguido de Corbélia, 

com tempo médio de deslocamento de 30 minutos. Posteriormente, em um tempo de 

deslocamento já elevado nos termos da escala metropolitana de Cascavel, tem-se os 

municípios de Lindoeste, Céu Azul, Catanduva, Ibema e Guaraniaçu. Os tempos superiores a 

60 minutos nas linhas existentes devem ser posteriormente articulados ao volume de 

movimento pendular, de forma a ponderar o impacto de tais patamares no contexto regional. 

 

  

Paralelamente, quando considerado o custo médio relativo, ou seja, o valor em reais dividido 

pelo tempo médio (em horas), tem-se uma composição geográfica diversa. Tal informação é 

importante ao explicitar relações de custo ponderados pelo tempo de deslocamento, 

evidenciando uma métrica de contextualização das condições de mobilidade por transporte 
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coletivo intermunicipal. Adota-se aqui os patamares similares àqueles propostos pelo IBGE 

(2017b), quais sejam: valores baixos entre 0,1 e 11; valores medianos entre 11,1 e 21 e valores 

elevados quando maiores de 21.  

Ao se espacializar os valores no contexto da RM de Cascavel, destaca-se um 

compartimento lindeiro ao polo, composto por Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, Santa Lucia, 

Três Barras do Paraná, Catanduvas e Guaraniaçu, no qual os custos relativos mostram-se 

baixos. O patamar alto (Corbélia) assim o está por pequena diferença em relação ao limite da 

classe (21,6 em relação à 21), podendo-se concluir que o restante dos municípios do entorno é 

classificado como de médio custo relativo. 
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Por fim, ao se observar o Índice de Centralidade (IC)5 dos municípios apenas para viagens de 

até 60 minutos, entendidas como relevantes para o escopo desta Região Metropolitana, chega-

se ao valor de 18,74 para Cascavel, inferior ao de Toledo (23,74), ainda que em patamar 

próximo. A título referencial, Maringá possui IC de 37,22. De fato, a partir das escalas de 

aproximação analisadas ao longo desta seção percebe-se o papel de complementariedade e 

interdependência dos dois centros urbanos, um aspecto a ser ponderado na definição do 

recorte metropolitano. 

 

Neste item são analisados os resultados do estudo Gestão do Território (IBGE, 2014) para o 

recorte da Região Metropolitana de Cascavel. O referido estudo aborda o tema das redes e 

fluxos no território a partir da dimensão imaterial dos fluxos de gestão, que se organizam de 

forma multilocalizada. Em síntese, busca-se identificar como os municípios se conectam por 

meio da gestão do território, conformando centros de concentração de comando e controle. 

Para tanto, o estudo analisa os fluxos de gestão das instituições públicas, mediadoras da 

gestão do Estado, e das empresas, verificado por meio das relações sedes-filiais, do domínio 

das atividades econômicas (assalariados externos) e da disponibilidade de serviços avançados 

de apoio às empresas. A partir da noção de que o espaço é organizado tanto pelo Estando 

quando pelas empresas que atuam no território, os resultados reúnem gestão pública e 

empresarial, consolidados por meio de uma gradação em nove patamares (1 – 9), expressando 

a classe de centralidade dos municípios (no qual a maior centralidade é 1) (IBGE, 2014). 

Para o contexto da RM de Cascavel, conforme pode ser visualizado na Figura 14, destaca-

se Cascavel como centralidade de maior nível (5), concentrando a porção majoritária das 

instituições públicas consideradas na pesquisa, bem como a expressão dos fluxos de gestão 

empresariais da região. Em nível similar, mas distante espacialmente, tem-se Foz do Iguaçu 

 

5 Proposto pelo IBGE (2017) especificamente para este estudo, o Índice de Centralidade articula um (1) Índice de 

Frequência, com a medida relativa de cada centro urbano em relação ao maior valor de frequência semanal 

ponderada e, um (2) Índice de Relacionamento, que provê a medida relativa de cada centro urbano em relação ao 

maior valor de municípios que se destinam a este. O índice foi calculado segundo municípios por faixas de tempo 

(até 1hora, 1h – 1h30, etc.). A compreensão da métrica, que não é autoexplicativa individualmente, torna-se 

pertinente ao se considerar diferentes valores para contextos próximos ao da RM de Cascavel. 
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(5), e em nível imediatamente inferior, Toledo (6), que também se destaca em uma análise 

ampliada de análise. 

Para além deles, considerando os 24 municípios do recorte metropolitano, apenas há 

algum registro de centralidade para os municípios de Guaraniaçu (8), Capitão Leônidas 

Marques (9) e Formosa do Oeste (9)6. Tais centralidades, de menor patamar classificatório na 

escala geral, reforçam o papel dos dois municípios na rede de cidades (explorada no item 

2.1.4), estabelecendo a mediação com municípios de menor relevância no cenário regional, tal 

como o caso de Diamante do Sul – vinculado à Guaraniaçu na rede de cidades, com baixa 

expressividade na área de influência de Cascavel. Tal característica mostra-se pertinente para 

ponderação dos fatores de determinação dos espaços metropolitanos e não-metropolitanos. 

 

 

6 Conforme bem observado por IBGE (2014, p. 105), “Salienta-se o fato de que o nível mais elementar na gestão do 

território (nível 9) já é indicador de uma certa importância de centralidade, já que menos da metade dos municípios 

brasileiros (39,6%) se qualificou como centro de gestão”. 
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Paralelamente e em consonância à maioria dos municípios brasileiros (60,4%), percebe-se que 

vinte municípios7 da RM de Cascavel não possuem entidades das instituições públicas 

consideradas na pesquisa ou não se conecta à estrutura de ligação das sedes e filiais de 

companhias, estando desconectado da rede de fluxos de gestão. Tal padrão na hierarquia de 

fluxos de gestão manifesta a centralização do espaço da região metropolitana de forma 

concêntrica à Cascavel, sem polos secundários, ao menos em termos de centralidade de gestão. 

 

 

Após o desenvolvimento de leituras de aproximação da Região Metropolitana de Cascavel, 

passa-se agora a explorar estudos que tratam de sua aderência ao fenômeno metropolitano. 

Neste sentido, o foco recai particularmente sobre o estudo Referências para a Política de 

Desenvolvimento Urbano e Regional (SEDU, 2017), no qual a referida região metropolitana é 

caracteriza em termos de uso e ocupação do solo, mobilidade e meio ambiente, buscando 

identificar as características efetivamente metropolitanas de seu recorte constitutivo. Toma-se 

esta publicação como documento referencial, constituindo uma etapa complementar às 

leituras anteriormente realizadas, mobilizando contribuições importantes para a posterior 

proposição metodológica, no presente produto, para determinação dos subespaços 

metropolitanos e não metropolitanos.  

Há, pois, uma preocupação pela histórica dissociação entre o fenômeno e a 

institucionalidade metropolitana (IPEA, 2010; FIRKOWSKI, 2013), recorrente no período 

anterior à vigência do Estatuto da Metrópole. Como bem descreve IPEA (2013, p. 324),  

“se, de um lado, há um processo socioespacial e a conformação de um espaço 

que é percebido como comum por uma população que compartilha [...] de 

seus recursos, infraestrutura, serviços e possibilidades; de outro, há uma 

instituição de ordem jurídico-institucional, baseada em motivações múltiplas 

– nem sempre explícitas –, [...] a qual pode ou não, integral ou parcialmente, 

corresponder a um espaço metropolitano”. 

 

7 Boa Vista da Aparecida, Braganey, Jesuítas, Iracema do Oeste, Nova Aurora, Anahy, Iguatu, Cafelândia, Campo 

Bonito, Catanduvas, Céu Azul, Ibema, Diamante do Sul, Corbélia, Lindoeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, 

Matelândia, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste. 
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É neste contexto que ocorre a aprovação da Lei Estadual nº 168/2015, que constitui a Região 

Metropolitana de Cascavel. Sua aprovação é seguida da Lei Estadual nº 189/2015, que inclui o 

município de Formosa do Oeste no recorte metropolitano. A justificativa apresentada quando 

da tramitação do projeto de lei na Assembleia Legislativa é sintomático desta dinâmica, não se 

apoiando em estudos técnicos para a proposição. No mesmo sentido, conforme afirma a 

própria SEDU (2017, p. 9), o órgão “pronunciou-se, por mais de uma vez, contrária a essas 

iniciativas. De modo geral, tais pareceres apoiam-se em estudos técnicos da época e também 

em conceitos correntes na literatura [...]”. Ademais, como constatado pelo órgão em seu 

diagnóstico, a RM de Cascavel possui incipiente processo de transbordamento da mancha 

urbana em direção aos municípios vizinhos, não havendo também “referências anteriores que 

discutam a especificidade de Degraus Metropolitanos em seu território” (ibid).  

É neste sentido que a SEDU (2017) propôs sete indicadores que, juntos, resultam na 

hierarquização dos municípios de cada Região Metropolitana contemplada em seu estudo. 

Tais indicadores se organizam segundo as funções públicas de interesse comum (FPICs) que 

compõe o escopo deste Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, a saber: Uso e Ocupação 

do Solo, Mobilidade e Meio Ambiente.  

 

 

Cada um dos indicadores foi avaliado em uma escala de 1 a 4, na qual o patamar 4 se refere ao 

fenômeno metropolitano mais evidente. A somatória dos sete indicadores resulta na métrica 

denominada de degrau metropolitano. Os resultados, compilados na Tabela 1, evidenciam 

uma série de aspectos importantes. De início convém destacar uma característica intrínseca ao 
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método analítico proposto: ao desmembrar a análise da FPIC de Uso do Solo em cinco 

variáveis e considerar a somatória de todas as variáveis como métrica de metropolização, tem-

se uma sobrevalorização de tais quatro variáveis. Em outras palavras, tem-se uma medida de 

metropolização na qual o uso do solo possui 71% do peso total do indicador final. Para o caso 

de Regiões Metropolitanas com padrão tradicional de ocupação – com transbordamento da 

mancha urbana para além dos limites administrativos do polo –, esta estratégia de 

metodológica parece-nos interessante, pois não apenas concebe maior peso relativo ao uso do 

solo como avalia sua manifestação por diferentes possibilidades (com a flexibilidade esperada 

para uma avaliação preliminar que se propõe a abarcar diferentes contextos presentes no 

estado). Já para contextos diferentes de distribuição espacial da ocupação urbana, como é o 

caso da RM de Cascavel, abre-se discussão sobre esta métrica. 
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Adentrando especificamente em cada uma das dimensões analisadas pela SEDU (2017) é 

possível observar a ausência completa de manifestação metropolitana segundo os critérios 

estabelecidos pelo órgão. A título de exemplo apresenta-se aqui o cartograma do referido 

estudo relativo à extensão da mancha urbana, na qual fica patente a insularidade dos 

perímetros urbanos. Por este motivo, todos os indicadores relativos à esta dimensão (B ao F) 

resultam na menor nota (1) para todos os municípios, com exceção do polo. Esta configuração 

espacial constitui importante insight para a proposição do método de classificação dos 

subespaços metropolitanos. Convém recordar que a contiguidade da mancha urbana, ainda 

que recorrente na constituição de espaços metropolitanos, não constitui condição 

indispensável para sua delimitação. Este aspecto será retomado na seção seguinte deste 

produto. 
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Em termos ambientais, medidos segundo a presença de mananciais de abastecimento de água 

com abrangência em mais de um município do recorte, percebe-se novamente o baixo grau de 

interdependência. A espacialização das referidas áreas de manancial (Figura 16), que tem por 

base o levantamento empreendido pela SEDU (2017) permite compreender sua extensão e a 

forma como se coloca como condicionante intermunicipal para o planejamento metropolitano. 

 

 

 

Em outro padrão de espacialidade, a métrica proposta pelo SEDU (2017) para avaliar 

mobilidade, calcado no número de deslocamentos da cidade polo pela população total resulta 

em uma distribuição diversa do fenômeno no território. Como pode ser visualizado na Figura 

17, percebe-se que a avaliação da SEDU evidencia uma área de influência em relação ao 

movimento pendular que abrange os municípios de Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, 

Corbélia, Braganey e Ibema. Em patamar imediatamente inferior, ter-se-ia Céu Azul, Santa 

Lúcia, Catanduvas, Campo Bonito, Diamante do Sul e Anahy. Como aspecto de reflexão, deve-
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se mencionar que a divisão pela população total, ainda que expresse uma medida relativa ao 

porte de cada município, pode gerar distorções frente ao variado patamar populacional da 

região metropolitana. A título de exemplo, veja-se que Diamante do Sul possui apenas 3.510 

habitantes (IBGE, 2010) com 122 deslocamentos pendulares para Cascavel. Ainda que, para o 

contexto de Diamante do Sul isto seja expressivo, para a escala metropolitana se mostra pouco 

significativo. 

 

 

 

Por fim, ao se considerar a quantificação de degraus metropolitanos (7 – 28), oriunda da 

somatória dos sete indicadores, os resultados sugerem um panorama de complexa 

constituição enquanto institucionalidade metropolitana. A partir da metodologia da SEDU ter-

se-ia apenas o polo (Cascavel) com dois municípios de integração média-baixa (Santa Tereza 

do Oeste e Catanduvas). Deve-se frisar que sua apresentação aqui não pretende desviar-se de 

uma proposta de avaliação própria, mas explorar os resultados obtidos no estudo 
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desenvolvimento pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano8, fonte de reflexão e 

debate para a proposição do recorte metropolitano.  

 

 

 

De fato, a partir dos resultados da SEDU (2017), sugere-se uma configuração metropolitana de 

extensão restrita e, ainda assim, de intensidade diminuta. Trata-se de aspecto que será 

discutido em profundidade no próximo capítulo, quando da proposição da metodologia 

adotada no presente produto. Antes de adentrar neste tópico, a subseção seguinte, intitulada 

leituras de sistematização, promove uma síntese a partir das múltiplas camadas e estudos 

abordados até aqui.  

 

8 Deve-se mencionar que o estudo da SEDU (2017) não considerou o município de Formosa do Oeste em suas 

análises, motivo pelo qual ele não é mencionado nesta seção em particular. 
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As leituras desenvolvidas ao longo deste capítulo possibilitaram a macrocaracterização da 

Região Metropolitana de Cascavel. Partiu-se de uma série de estudos referenciais produzidos 

pelo IBGE, sobre diferentes dimensões do território, somados a outros estudos correlatos no 

corpo do texto, contribuindo para a compreensão das dinâmicas espaciais da referida RM. 

Neste sentido, busca-se neste subitem articular os diferentes aportes para a produção de uma 

síntese que, ao mesmo tempo, (i) delimite aspectos centrais de estruturação do território a 

partir de sua rede de cidades e (ii) garanta uma maior compreensão pelo público ampliado 

por meio da condensação das análises em um conjunto sintético de características. 

Diante do exposto, considerando o recorte vigente da RM de Cascavel, tem-se seu núcleo 

no AP Cascavel, formado pelos municípios de Cascavel e Santa Tereza do Oeste9, no qual se 

observa uma integração populacional de maior significância relacionada aos movimentos 

pendulares para trabalho e estudo. Em patamar inferior de integração ressalta-se também os 

municípios de Lindoeste e Corbélia, com padrões de pendularidade a serem considerados, 

mesmo que de menor intensidade. Concomitantemente, se considerados os tempos de 

deslocamento a partir dos transportes coletivos intermunicipais, percebe-se que as conexões 

com tempo inferior a 40 minutos estão presentes apenas nos municípios de Corbélia e Santa 

Tereza do Oeste. 

O AP Cascavel possui hierarquia de Capital Regional B, constituindo-se como nó central 

na rede de cidades da região oeste paranaense, aspecto reforçado pelo seu papel de polo nas 

espacializações decorrentes da Região Rural, das Regiões Ampliada e Imediata de Articulação 

Urbana e do nível de centralidade na gestão do território.  Lindeiro à Cascavel e externamente 

aos limites atuais da região metropolitana, deve-se destacar o AP de Toledo, formado pelos 

municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste e classificado como Centro Sub-regional A na 

rede de cidades. Ainda que se perceba uma intensidade de fluxos pendulares intensa entre os 

dois Arranjos Populacionais, a série de leituras realizadas ao longo do capítulo evidenciou não 

apenas uma diferenciação hierárquica entre os dois APs, mas também a constituição de 

relações distribuídas de pendularidade e centralidade na gestão do território que deixam 

dúvidas sobre sua eventual constituição futura em uma única região metropolitana.  

 

9 A emancipação desse município ocorreu em 1º de janeiro de 1990, por meio da Lei Estadual n. 9008/1989, 

desmembrando-se dos municípios de Cascavel e Toledo. 
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Neste sentido, a classificação de dois APs independentes a partir dos padrões de movimentos 

pendulares é reforçada pelos próprios encaminhamentos analíticos e propositivos da SEDU 

(2017), identificando a Aglomeração Urbana de Toledo de forma independente da Região 

Metropolitana de Cascavel. Trata-se, sem dúvida, de arranjos urbanos imbricados e com nível 

significativo de interdependência, mas que, ao menos neste momento analítico, mostram-se 

distintos em termos de recortes de regionalização. 

Articulando o conjunto de municípios elencados nos parágrafos anteriores, destaca-se a 

malha rodoviária presente no recorte espacial, com especial importância para a BR-277, que 

conecta Paranaguá à Foz do Iguaçu e tem na sede urbana de Cascavel o ponto nodal de 

conexão com a BR-369, que faz a ligação com Campo Mourão e Maringá. Tais eixos rodoviários 

fazem parte do Anel de Integração Paranaense e colocam Cascavel em importante posição na 

malha rodoviária do estado. Ressalta-se ainda o papel da BR-467 / 163, que conecta Cascavel 

ao estado do Mato Grosso do Sul, passando por Toledo e Guaíra. Tem-se, aqui também, 

importante elemento de conexão rodoviária em nível regional. Para além dos eixos 

rodoviários, é digno de menção o Projeto da Nova Ferroeste, com extensão da malha a partir 

de Cascavel em direção à Dourados (MS), apontando para futuro vetor de intensificação das 

dinâmicas metropolitanas no recorte de estudo. 

Em termos econômicos, as características rurais da região não se mostram impeditivas à 

identificação de dinâmicas metropolitanas, notadamente a partir dos centros de comando e 

controle localizados nas áreas urbanas de apoio. Particularmente para o caso da RM de 

Cascavel, a distribuição espacial dos cooperados da Coopavel pode ser adotado como forma 

de aproximação (proxy) de tais centralidades, em uma geografia do cooperativismo regional 

em que se destacam Cascavel, Corbélia, Campo Bonito e Catanduvas. Por fim, em termos 

ambientais, verifica-se a existência de dois mananciais de abastecimento cuja delimitação 

transborda os limites municipais do polo, sugerindo relações de interdependência diversas 

daquelas anteriormente descritas.  

Em sentido oposto, destacam-se os municípios de Matelândia, Diamante do Sul, Iracema 

do Oeste, Formosa do Oeste e Jesuítas, sem vinculação direta à Capital Regional B de Cascavel, 

respondendo a outros nós da rede de cidades. Com exceção de Diamante do Sul, os demais, 

inclusive, vinculam-se a nós na rede urbana externos aos limites atuais da RM de Cascavel, 

reforçando sua desconexão. Concomitantemente, Matelândia sequer integra a Região Imediata 

de Articulação Urbana de Cascavel, na qual estão polarizados um número grande de 
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municípios (neste caso, 34) relativos ao atendimento de bens e serviços de alta e média 

complexidades.  

Ao se compreender, no território, a somatória das dinâmicas e características compiladas 

acima, chega-se à um cartograma síntese de caracterização da RM de Cascavel, no qual 

observa-se a emergência de compartimentos específicos e de relações diversas (Figura 19).  
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Para determinação de tais subespaços é necessário estabelecer critérios que apontem para 

graus diferentes de metropolização, dentro do qual chega-se também na determinação dos 

municípios não-metropolitanos. As análises do capítulo anterior sugerem que as dinâmicas 

metropolitanas sejam fracas neste recorte. Assim, a utilização de indicadores municipais (tais 

como PIB, VAF, índice de urbanização etc.) podem até revelar compartimentos relativamente 

homogêneos, mas não expressam a interdependência social, econômica ou ambiental.  

Deve-se, pois, considerar as peculiaridades do fenômeno metropolitano em uma região 

metropolitana já criada (ao menos em termos formais), cujo polo é Capital Regional B. 

Ademais, ela é marcada por uma distensão das manchas urbanas sem que isso leve a perda 

das relações de integração e polarização. Como bem descreve Firkowski (2013, p. 46, grifo 

nosso) ao abordar diferentes formas de metropolização, “conurbação não é o único elemento 

definidor da metropolização. [...] cada caso apresenta um nível distinto de complexidade, que 

tem de ser observado, sob pena de se homogeneizarem o processo de urbanização e as 

formas dele decorrentes”. No mesmo sentido, segundo Mattos (2004, p. 170), há uma 

tendência de “metropolização dilatada”, em uma constituição celular em rede em que, 

simultaneamente, tem-se ampla dispersão territorial e concentração de funções de comando e 

controle em lugares específicos. 

A proposta, então, é se afastar de indicadores individuais dos municípios e construir 

uma metodologia que leve em consideração indicadores relacionais, ou seja, que expressam 

relações de influência e interdependência que efetivamente justifiquem a constituição da 

Região Metropolitana de Cascavel. Tem-se na origem deste PDUI a delimitação do escopo em 

três FPICs: Uso do Solo, Mobilidade e Meio Ambiente.  

Nesse sentido, os indicadores relacionais propostos se organizam segundo estas 

dimensões, apropriando-se de métricas produzidas nos estudos analisados neste produto. Isto 

traz a vantagem de maior acurácia no que se deseja medir – a título de exemplo, para 

identificar municípios de caráter urbano, ao invés de se utilizar unicamente da taxa de 

urbanização, é possível adotar a classificação de IBGE (2017a) que combina taxa de 
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urbanização e presença do que o estudo denomina de “ocupação urbana densa”10, articulados 

à proximidade com eixos viários de ligação. Com isso, a classificação de um município como 

urbano torna-se mais robusta.  

Particularmente sobre o uso do solo, já se sabe de antemão que medidas que busquem 

investigar a contiguidade da ocupação urbana e seu transbordamento para além dos limites 

municipais serão inócuas no contexto atual da RM de Cascavel. Dessa forma, a composição de 

critérios sobre uso do solo leva em consideração a disponibilidade e hierarquia dos serviços, 

bens e serviços públicos disponíveis em cada município, entendidos como uma proxy de uso 

do solo mais dinâmico e, por conseguinte, com maior polarização da população. Para isso, a 

análise articulada à dimensão Uso do Solo considera os resultados dos seguintes estudos do 

IBGE:  

▪ Região Imediata de Articulação Urbana: expressa a capacidade de polarizar municípios 

e que reflete, em grande parte, a área vivida pela população e o seu deslocamento diário 

para fornecimento e busca de bens e serviços corriqueiros.  

Critério: município integrante da Região Imediata de Cascavel; 

▪ Rede Urbana:  revela dinâmicas de integração territorial e padrões de distribuição das 

centralidades urbanas, hierarquizando os municípios e APs.  

Critério: município com ligação de primeira ordem ao polo – AP Cascavel; 

▪ Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos: leva em consideração a população em 

áreas de ocupação densa, taxa de urbanização e o fator locacional. 

Critério: município caracterizado como urbano. 

▪ Gestão do Território: busca-se identificar como os municípios se conectam por meio da 

gestão do território, conformando centros de concentração de comando e controle. 

Critério: município em hierarquia igual ou superior a 5, conforme classificação do 

IBGE.  

 

 

10 Conforme descrito anteriormente neste documento, esta definição é específica do referido estudo do IBGE, não 

podendo ser adotada com a equivalência de análise para compreensão do fenômeno metropolitano. A adoção da 

classificação pertinente, neste sentido, é entre municípios urbanos e rurais. 
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Em termos ambientais, a identificação de áreas de manancial presentes em mais de um 

município do recorte constitui métrica de fácil aplicação para compreensão das 

interdependências ambientais entre os municípios do recorte.   

Por fim, em relação à mobilidade, são considerados: 

▪ Arranjo Populacional: analisa se há uma forte integração populacional devido aos 

movimentos pendulares para trabalho ou estudo. 

Critério: município integrante do AP de Cascavel ou com média-alta integração; 

▪ Tempo de descolamento via transporte coletivo intermunicipal: expressa a 

conectividade a partir de modal utilizado como forma de conexão entre os municípios. 

Critério: município cujo deslocamento via transporte coletivo intermunicipal é inferior 

à 40min; 

  

Cada variável selecionada é dicotômica, o que significa dizer que o município se enquadra (1) 

ou não se enquadra (0) em relação a ele. Em outras palavras, cada variável selecionada é uma 

forma de manifestação da dinâmica metropolitana. Ao final, soma-se a pontuação acumulada 

por município e se realiza a padronização min-max, com o intuito de converter o valor final 

em uma métrica que varia entre 0 e 1. Dentro deste intervalo, a separação em quartis determina 

o nível de integração aferido, conforme ilustrado abaixo. Para valores inferiores à 0,5 – ou seja, 

com menos de 50% das manifestações de integração e interdependência avaliadas –, chega-se 

à classificação de municípios não metropolitanos. De forma complementar, valores superiores 

à 0,5 apontam para graus de integração que devem ser considerados, alternando-se entre 

níveis baixos (0,5 – 0,75) e médio/altos (0,75 – 1,00). 

 



 

 
 

 

   |  

 

 

 

De forma a garantir uma leitura territorial ampliada dos níveis de integração, foram incluídos 

na avaliação todos os municípios lindeiros aos limites vigentes da RM de Cascavel. A seguir 

são apresentados os valores individualizados para os municípios integrantes da RM (Tabela 

2) e para aqueles limítrofes a ela (Tabela 3). O cálculo do indicador final (0 – 1), para fins de 

equivalência comparativa, considera o conjunto integral formado pelas Tabelas 2 e 3 
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Municípios           

Anahy 

Boa Vista da Aparecida 

Braganey 

Cafelândia 

Campo Bonito 

Capitão Leônidas Marques 

Cascavel 

Catanduvas 

Céu Azul 

Corbélia 

Diamante do Sul 

Formosa do Oeste 

Guaraniaçu 

Ibema 

Iguatu 

Iracema do Oeste 

Jesuítas 

Lindoeste 

Matelândia 

Nova Aurora 

Santa Lúcia 

Santa Tereza do Oeste 

Três Barras do Paraná 

Vera Cruz do Oeste 



 

 
 

 

   |  

 

 

∑



 

 
 

 

   |  

O cartograma abaixo espacializa o resultado no território para o recorte vigente da RM de 

Cascavel. Os níveis de ordem elevada envolvem os municípios com pelo menos 50% da 

intensidade de integração aferida (1,0 – 0,5), do qual tem-se uma distinção entre um núcleo de 

maior integração (eixo Cascavel - Santa Tereza do Oeste) e um conjunto de municípios de 

menor expressão (Lindoeste, Corbélia e Catanduvas).  

 

 

 

Na sequência, tem-se um conjunto de municípios no qual não se observa um grau de 

interdependência e pendularidade a ser considerado, ainda que esteja conectado à rede e 

possua a possibilidade de integração futura. Neste patamar (0,5 – 0,25) tem-se os municípios 

de Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Capitão Leônidas Marques, Santa Lúcia, Três Barras do 

Paraná, Ibema, Guaraniaçu, Campo Bonito, Braganey, Iguatu, Anahy, Cafelândia e Nova 

Aurora. Por fim, alinhado à síntese apresentado no capítulo anterior, observa-se um 

desacoplamento de integração funcional para os municípios de Matelândia, Diamante do Sul, 
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Jesuítas, Formosa do Oeste e Iracema do Oeste. Paralelamente, a espacialização do indicador 

com a inclusão dos municípios lindeiros (Figura 22) não revela relações significativas que 

justifiquem sua importância para incorporação no recorte metropolitano, notadamente por 

possuírem intensidade calculada inferior à 0,50, tal como pode ser visualizado abaixo. 

 

 

 

   

Diante dos elementos abordados até o momento percebe-se um recorte claramente definido 

pelo conjunto de cinco municípios11, no qual o fenômeno metropolitano manifesta-se, ainda 

que com intensidade relativa, para o qual denominar-se-á Espaço com alguma relação 

metropolitana. Na sequência, ainda que sem níveis significativos de integração, tem-se um 

conjunto de municípios que já integram a região metropolitana vigente e apresentam algum 

tipo de interdependência e relação de influência com o polo, mas em patamar insuficiente para 

 

11 Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, Corbélia e Catanduvas. 
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justificar sua incorporação à região metropolitana, passando a compor o que se denomina aqui 

de Espaço com possível tendência de relação metropolitana. Por fim, tem-se o conjunto de 

cinco municípios (já citados anteriormente) que não possuem relações minimamente 

metropolitana, classificados como Espaço Não-metropolitano. O cartograma abaixo 

espacializa os compartimentos descritos, apontando para a delimitação proposta neste 

produto, explorada no item seguinte deste documento. 
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Diante das análises apresentadas no capítulo anterior, chega-se à aproximação do recorte 

territorial proposto para a Região Metropolitana de Cascavel, formado por Cascavel (polo), 

Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, Corbélia e Catanduvas, que juntos reúnem 377.922 

habitantes em 3.875,10 km² de extensão, conforme espacializado na Figura 24 e pormenorizado 

na Tabela 4. A estruturação do espaço se dá notadamente a partir do conjunto de eixos viários 

da BR 277, BR 369 e BR 467, tal como ilustrado na Figura 19. 
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Município 
Grau de Integração Área territorial 

População estimada 
(2021) 

Produto Interno Bruto 
(2019) 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km²) 

Grau de 
Urbanização 

(2010) (%) 
IDH-M 

Renda Média 
Domiciliar per 
capita (2010) 

(R$) Fator Classe Abs Rel (%) Abs Rel (%) Abs (R$ 1 mil) Rel (%) 

Cascavel 1,00 Polo 2.086,39 53,8% 336.073 88,9% 12.602.358 89,6% 161,08 94,36 0,782 R$             988,84 

Santa Tereza do Oeste 0,86 Alto 326,948 8,4% 10.055 2,7% 378.745 2,7% 30,75 77,77 0,705 R$             566,66 

Catanduvas 0,57 Baixo 587,257 15,2% 10.144 2,7% 242.932 1,7% 17,27 52,36 0,678 R$             528,57 

Corbélia 0,57 Baixo 528,353 13,6% 17.162 4,5% 675.177 4,8% 32,48 85,68 0,738 R$             741,92 

Lindoeste 0,57 Baixo 346,16 8,9% 4.488 1,2% 167.189 1,2% 12,97 44,47 0,666 R$             443,24 

 

Recorte proposto 3.875,10 100,0% 377.922 100% 14.066.401 100,0% - - - - 
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No momento de fechamento deste produto é importante ressaltar que, ainda que o recorte 

proposto resulte de metodologia consistente de identificação do fenômeno metropolitano, sua 

delimitação é passível de revisão após a conclusão da próxima etapa de desenvolvimento do 

PDUI (Etapa 3 – Diagnóstico, Diretrizes e Propostas Setoriais Metropolitanas Prioritárias), 

momento no qual aprofundam-se os diagnósticos relacionados ao Planejamento Territorial e 

Uso do Solo, à Mobilidade e ao Meio Ambiente. Tal recorte, proveniente da análise técnica, 

ainda se coloca como produto parcial do processo, não tendo efeito vinculante. Conforme 

previsto no Termo de Referência, “ao final dos trabalhos, [o recorte] resultará também das 

negociações políticas entre os representantes municipais, já com a clareza das obrigações e 

direitos” (p. 22). 
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São os 15 principais centros urbanos, dos quais todas as Cidades existentes no País 

recebem influência direta, seja de uma ou mais Metrópoles simultaneamente. A 

região de influência dessas centralidades é ampla e cobre toda a extensão territorial 

do País, com áreas de sobreposição em determinados contatos: Metrópole Nacional 

(Arranjo Populacional de São Paulo/SP); Metrópole Nacional (Arranjos 

Populacionais de Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ); Metrópole - os Arranjos 

Populacionais de Belém/ PA, Belo Horizonte/MG, Campinas/SP, Curitiba/PR, 

Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Porto Alegre/RS, Recife/PE, 

Salvador/BA, Vitória/ES e o Município de Manaus (AM) 

São os centros urbanos com alta concentração de atividades de gestão, mas com 

alcance menor em termos de região de influência em comparação com as 

Metrópoles. 

 

Composto por nove Cidades, em geral Capitais Estaduais das Regiões Nordeste e 

Centro-Oeste com exceção do Arranjo Populacional de Ribeirão Preto/SP. 

Apresentam contingente populacional próximo entre si, variando de 800 mil a 1,4 

milhão de habitantes em 2018. Todas se relacionam diretamente a Metrópoles (2A). 

 

Reúne 24 Cidades, geralmente, centralidades de referência no interior dos Estados, 

exceto pelas Capitais Estaduais Palmas/TO e Porto Velho (RO). Caracterizam-se por 

possuírem, em média, 530 mil habitantes, apenas com o Arranjo Populacional de 

São José dos Campos/SP em um patamar populacional superior (1,6 milhão de 

habitantes em 2018). São numerosas na Região Sul, onde se localizam 10 das 24 

Capitais Regionais dessa categoria (2B); 

 

Possui 64 Cidades, dentre elas três Capitais Estaduais: os Municípios de Boa Vista 

(RR), Rio Branco (AC) e o Arranjo Populacional de Macapá/AP, todas pertencentes 

à Região Norte. As demais Cidades localizam-se, principalmente, na Região 

Sudeste, onde 30 das 64 Capitais Regionais C se encontram. A média nacional de 

população das Cidades dessa categoria é de 300 mil habitantes em 2018, sendo 

maior na Região Sudeste (360 mil) e menor na Região Sul (200 mil) - 2C. 

Neste terceiro nível hierárquico, as 352 Cidades possuem atividades de gestão 

menos complexas (todas são nível 3 na classificação de gestão do território), com 

áreas de influência de menor extensão que as das Capitais Regionais. São também 

Cidades de menor porte populacional, com média nacional de 85 mil habitantes, 

maiores na Região Sudeste (100 mil) e menores nas Regiões Sul e Centro-Oeste (75 

mil). 

 
Composto por 96 Cidades presentes em maior número nas Regiões Sudeste, Sul e 

Nordeste, e média populacional de 120 mil habitantes; e 

 

Formado por 256 Cidades com grande participação das Regiões Sudeste e 

Nordeste, apresenta média nacional de 70 mil habitantes, maiores no Sudeste (85 

mil) e menores no Sul (55 mil). 
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