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O PARANÁ
GEOGRAFIA
Localizado na região Sul do país, o Paraná ocupa uma área de 199.554 km², o que corresponde a 2,3% da
superfície total do Brasil. O estado conta, atualmente, com 399 municípios.
São cinco as zonas naturais do estado: o Litoral, a Serra do Mar, o Primeiro, o Segundo e o Terceiro
Planaltos. Todos reservam agradáveis surpresas nos diversos segmentos do turismo.
O Paraná é subdividido em duas principais bacias hidrográficas: a do Rio Paraná e o complexo de rios da
bacia de drenagem do Atlântico.
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O litoral paranaense tem 98 km de extensão e conta com uma das mais importantes baías do Sul do Brasil, a
de Paranaguá. São 300 km² de área, onde se destacam os portos de Paranaguá e Antonina.

CLIMA
A temperatura média do Estado é de 18,5ºC, com dois climas predominantes. Um deles, o tropical,

influencia principalmente as regiões Norte, Oeste e o Litoral. Nessas áreas, as temperaturas médias ficam em
torno dos 22° C. O outro, o subtropical ou temperado, predomina nas regiões do Centro-Sul, e deixa os
termômetros variarem, em média, entre 10° C e 22ºC.
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ECONOMIA
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Na economia, o Paraná se destaca como um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, participando com
cerca de 20,2% da produção brasileira de grãos. Entre as culturas mais relevantes, estão trigo, milho, feijão,
algodão, soja, café, mandioca, cana-de-açúcar e erva-mate. O Estado também se destaca na avicultura,
suinocultura e bovinocultura de leite e de corte.
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INDÚSTRIA
No setor industrial, sobressai-se a agroindústria, além das atividades alimentícia, de fertilizantes, cimento e
as produções eletroeletrônica e metalmecânica. O Paraná está entre os principais estados exportadores do
país, com um PIB de R$ 332.837 bilhões (Ipardes/2013).
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MALHA RODOVIÁRIA
Atualmente, a malha rodoviária do Estado do Paraná possui 15.818,18 km de rodovias, sendo que destes,
13.507,81 km são de rodovias pavimentadas. No setor energético, a potência instalada é de
aproximadamente 18.000 MW, gerados em 118 empreendimentos.

POPULAÇÃO
Com uma população acima dos 11 milhões de habitantes (IBGE/2017), o estado é formado por descendentes
de diversas etnias, entre elas, predominantemente os poloneses, italianos, alemães, ucranianos, holandeses,
espanhóis e japoneses que aqui se fixaram juntando-se aos índios, portugueses e negros – os três elementos
básicos que formaram o povo e a cultura paranaenses. Essa miscigenação fez o Paraná ser conhecido como a
"Terra de Todas as Gentes".
As principais cidades do Paraná são: Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Guarapuava e
Foz do Iguaçu.

