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INFORMAÇÕES GERAIS

Ano de emancipação 1914

População Estimada - 2019 258.532

População Censitaria - 2010 256.088

Bioma Mata Atlântica

PIB per capta R$ 50.727,72



Características Gerais

• O município de Foz do Iguaçu é o mais antiga da Região Oeste do Paraná, com

todos os outros atuais municípios da região tendo pertencido a Foz no passado.

Boa parte dos município que se emanciparam de Foz do Iguaçu nas ultimas

décadas o fizeram após a construção da Usina Hidroelétrica de Itaipu, e muitos

economistas discutem que a motivação para a emancipação destes municípios é

claramente em função do recebimento dos royalties da usina por parte de grupos

locais.

• Foz do Iguaçu tem sua economia quase toda baseada no turismo, em função da

existência das Cataratas do Iguaçu, consideradas uma das sete maravilhas

naturais do mundo. Em complemento, o município possui ainda o Parque das

Aves, trilhas, passeios e a já citada Usina de Itaipu.

• O município faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina, o que permite um

alto fluxo de pessoas e mercadorias, inclusive turistas que passam pela cidade

para irem fazer compras no Paraguai.



DEMOGRAFIA

Pirâmide Etária



PIRÂMIDE ETÁRIA

• A definição de pirâmide etária ou pirâmide demográfica, é basicamente um gráfico

que demostra a distribuição dos diferentes grupos etários de uma população, onde

geralmente se apresenta com um formato de pirâmide, onde as barras horizontais

são proporcionais à quantidade que representa a estrutura da população por sexo

e idade.



PIRÂMIDE ETÁRIA:

Foz do Iguaçu – PR

População total de Foz do Iguaçu - PR (2000)

Fonte: IBGE (2019)

População total de Foz do Iguaçu - PR (2010)



PIRÂMIDE ETÁRIA

• É bastante comum em municípios maiores e mais desenvolvidos que a base de

sua pirâmide etária fique cada vez menor e seu topo fique mais largo.

• Isto se dá em função da redução da natalidade e do aumento na expectativa de

vida da população

• Este fenômeno acontece pelo aumento da alfabetização da população, crescente

da utilização de métodos contraceptivos, crescimento da participação das

mulheres no mercado de trabalho, maior acesso a saúde, e entre outros fatores.



PIRÂMIDE ETÁRIA

• Entretanto, esta diminuição da população jovem e crescimento da população com

mais idade – envelhecimento da população - traz consigo sérios problemas muito

discutidos na atualidade, como encarecimento do cuidado com a saúde, pois uma

população mais idosa requer mais tratamentos, os quais se tornam cada vez mais

caros.

• Em contrapartida, existem menos pessoas em situação economicamente ativa

para custear por meio de impostos esses custos cada vez maiores.

• O mesmo se aplica para a questão previdenciária.



Densidade Populac ional  -

Demográf ica



• Entre os anos de 1991 e 2000, a população do município DE Foz do Iguaçu 

cresceu a uma taxa média de 3,47% por ano. No Estado do Paraná esta mesma 

taxa foi de 1,39%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na 

década, a taxa de urbanização do município passou de 98,03% para 99,22%.

• Já entre 2000 e 2010, a população de Foz do Iguaçu cresceu a uma taxa média 

de -0,10%, essa taxa foi de 1,17% no Brasil, no mesmo período. E neste mesmo 

período a taxa de urbanização de Foz teve uma pequena variação, de 99,22% 

para 99,17%. Em 2010 viviam, no município, 256.088 pessoas.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA



DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Fonte: PNUD, IPEA, FJP (2010)

POPULAÇÃO TOTAL, POR GENERO, RURAL, URBANA – COMPARAÇÃO DOS ANOS DE 2000 A 2010 
– FOZ DO IGUAÇU - PR



• Entretanto a população de Foz do Iguaçu tem crescido desde o Censo de 2010

com base nas estimativas do IBGE, porém em níveis menores do que as cidades

mais importantes da região, como Toledo e Cascavel, por exemplo.

• Isso se dá em função das características específicas destas cidades. Isto porque

Toledo tem sua dinâmica baseada no agronegócio e em seu polo metal-mecânico,

e Cascavel tem sua dinâmica voltada a prestação de serviços, atividades estas

que foram muito pouco afetadas pela recente crise nacional, o que já não é a

realidade de Foz do Iguaçu, que tem sua economia quase toda voltada ao turismo,

área esta muito afetada na crise, e em função da variação do dólar.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA



Trabalho



• 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) passou de 

74,09% em 2000 para 72,34% em 2010. 

• Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da 

população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 14,56% 

em 2000 para 6,47% em 2010.

(Fonte: Atlas Brasil)

TRABALHO



TRABALHO



Renda



• A renda per capita média de Foz do Iguaçu cresceu 47,84% nas últimas duas

décadas, passando de R$ 569,72, em 1991, para R$ 648,86, em 2000, e para R$

842,26, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse

período de 2,08%.

• A taxa média anual de crescimento foi de 1,46%, entre 1991 e 2000, e 2,64%,

entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar

per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 18,93%,

em 1991, para 16,26%, em 2000, e para 7,37%, em 2010. A evolução da

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice

de Gini, que passou de 0,57, em 1991, para 0,57, em 2000, e para 0,53, em 2010.

(Fonte: Atlas Brasil)

RENDA



RENDA

DISTRIBUIÇÃO DA RENDA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – PR – COMPARAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010



• O índice de Gini um instrumento usado para medir o grau de concentração de

renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais

ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa

desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.

(Fonte: Atlas Brasil)

INDICE DE GINI
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INDICE DE GINI



INDICE DE GINI

RENDA PER CAPTA E ÍNDICE DE GINIDO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU – PR –ANOS DE 2000 E 2010



Ind ice FIRJAN de desenvolv imento 

Munic ipal



• O IDFM, elaborado pela organização privada sem fins lucrativos FIRJAN, é um dos

índices mais utilizados para se comparar o desenvolvimento socioeconômico de

um município, devido principalmente à sua abrangência nacional e facilidade de

acesso.

• Pelo manual da metodologia do IFDM (2018), define o Índice Firjan de

Desenvolvimento Municipal como uma média simples das três áreas consagradas

do IDH, Emprego/Renda, Educação e Saúde, consolidando em um único número o

nível de desenvolvimento e tornando possível comparações diretas entre

municípios assim como o IDH compara países.

Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal



Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal

Fonte: FIRJAN (2019)



Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal

Fonte: FIRJAN(2019)
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• Foz do Iguaçu apresentou melhoras em todos os indicadores do Índice da Firjan,

em especial, percebe-se uma melhora considerável no indicador Educação.

• Isto se da em função do aumento do investimento em educação no município.

Destaca-se principalmente a criação de novas faculdades, universidades e escolas

de ensino técnico, e ainda o aumento na oferta de cursos das já existentes.

• O indicador que menos apresentou melhora foi o de emprego e renda, em função

justamente da dependência do município no setor de turismo, que como já

apresentamos, sofre com a situação econômica e também com a variação cambial.

Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal

FOZ DO IGUAÇU



Índ ice FIRJAN de Gestão Fiscal



• Também elaborado pela FIRJAN, o IFGF tem como objetivo contribuir com o

debate sobre a eficiência da gestão fiscal nos municípios, servindo como apoio

para pesquisadores, investidores e planejadores públicos na tarefa de analisar e

comparar os municípios no país.

Índice Firjan de Gestão Fiscal

Fonte: FIRJAN (2019)



Fonte: FIRJAN(2019)
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• De 2013 a 2016 o índice geral da Gestão Fiscal teve uma considerável melhora,

em destaque, o índice de independência do município era e ainda é muito elevada,

atingindo 1,000 nos dois períodos.

• O índice com Gasto de Pessoal apresentou grande decaimento, podendo ser em

função da diminuição das receitas do município ou do aumento do quadro do

funcionalismo público.

• Os investimentos do período praticamente dobraram, refletindo diretamente na

qualidade de vida da população.

• Não foram localizados dado de liquidez no ano de 2013, constando como 0,000, e

em 2016 apresentando dados de 0,6028, podendo ter sido uma ausência de dados

ou falha, ou uma possível inexistência de liquidez em 2013, e um grande salto em

2016.

Índice Firjan de Gestão Fiscal



• O município de Foz do Iguaçu é um dos maiores destinos turísticos de toda a

América, e um dos principais do Brasil, tendo posição geoestratégica única no

país.

• Suas fronteiras com Argentina e Paraguai deixam a cidade com uma dinâmica

privilegiada, e com um contraste cultural quase único.

• Foz do Iguaçu esta recebendo milhões em investimentos do Governo Federal e

Estadual para construção da nova ponte que ligará o Brasil ao Paraguai. Esta obra

esta trazendo investimentos para o município, e trará ainda mais dinamismo a

cidade.

Considerações
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