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FONTE: Prefeitura de Quatro Pontes (PR)

O município de Quatro Pontes (PR)

A localidade de Quatro Pontes surgiu

na década de 50, através da colonização

organizada pela empresa Industrial Madeireira

Colonizadora Rio Paraná S/A Maripá, que tinha

sede na cidade de Toledo. Esta companhia tinha

adquirido, em 1945, os direitos sobre as terras da

companhia inglesa "Madera del Alto Paraná",

com o objetivo de derrubar a mata, assentar

colonos rio-grandenses e catarinenses,

principalmente de origem alemã e italiana.

A cidade de Quatro Pontes foi

consolidando-se na sua região e em 24 de março

de 1990 aconteceu um plebiscito votando pelo

desmembramento de Marechal Cândido Rondon.

Em 13 de setembro desse mesmo ano foi criado

o Município de Quatro Pontes pela Lei Estadual

9.368, a instalação oficial deu-se no dia 01 de

janeiro de 1993.



FONTE: WIKIPÉDIA (2006)

Localização do município de Quatro Pontes (PR)

FONTE: GOOGLE MAPS (2019)



Dinâmica Econômica



FONTE: IPARDES (2019)

Valores deflacionados para 2016

Produto Interno Bruto (PIB) em R$ 1000,00 do município de 

Quatro Pontes (PR)

R$87,051.04 

R$159,949.00 
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PIB municipal Linear (PIB municipal)

Crescimento total no período de 83,74%

Taxa de crescimento anual de 4,44%

Média geral do período: R$ 113.578,80



Dinâmica econômica do município de Quatro Pontes (PR)  

Produto Interno Bruto (PIB) no período de 2002 à 2016

O PIB apresentou crescimento anual de 4,44%, partindo de R$

87.051,04 em 2002, para R$ 159.949,00 em 2016, um crescimento de

83,74%. As maiores variações positivas no período foram nos anos 2003

com 16,37%, 2008 com 22,41% e 2013 com 30,79%, as maiores quedas

se concentraram nos anos de 2012 com -17,37%, 2009 com -11,82% e

2015 com -13,06%.

Em 2013 o crescimento se distribuiu entre os setores terciário

com 17,79%, setor secundário com 20,03%, mas o maior avanço foi no

setor primário com 61,10% de crescimento no setor.



FONTE: IPARDES (2019)

Valores deflacionados para 2016

PIB per capita (em R$ 1000,00) do município de Quatro 

Pontes (PR)

R$23,895.63 

R$39,848.00 
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Crescimento total no período de 66,75%

Taxa de crescimento anual de 3,72%

Média geral do período:  R$ 29.678,11 



Dinâmica econômica do município de Quatro Pontes (PR)  

PIB per capita no período de 2002 à 2016

O PIB per capita teve um crescimento de 66,75%, partindo de

R$ 23.895,63 em 2002, para R$ 39.848,00 em 2016. A população total

teve um crescimento de 10% no período.

No ano de 2013 o município obteve um aumento de 136

pessoas na população, o que bate com o alto crescimento no mesmo

ano, o PIB geral apresentou crescimento de 30,79% enquanto que o

PIB per capita se diluiu em apenas 26,30% de crescimento.



FONTE: IPARDES (2019)

Valores deflacionados para 2016

Valor Adicionado Bruto (VAB) em R$ 1000,00 dos setores 

primário, secundário e terciário de Quatro Pontes (PR)

R$39,497.43 

R$67,843.37 

R$11,289.01 

R$18,320.93 R$20,865.14 

R$42,452.34 
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Primário: crescimento total no período de 71,76%

Secundário: crescimento total no período de 103,46%

Terciário: crescimento total no período de 62,28%



Dinâmica econômica do município de Quatro Pontes (PR)  

Produto Interno Bruto (PIB) setorial (VAB) no período de 2002 à 2016

Os setores se mantiveram percentualmente separados durante todo o

período, o setor primário é o mais destacado, obteve um crescimento de 71,76%

no período, depois vem o setor terciário com um crescimento de 103,46%, e por

ultimo o setor secundário com 62,28% de crescimento.

O setor secundário manteve um crescimento praticamente exponencial

até 2012 quando todo o PIB sofreu uma queda, após a indústria se recuperou,

porem em 2015 a crise atingiu novamente o setor industrial; O setor terciário

pode manter um crescimento praticamente continuo e estável durante todo o

período, mesmo em anos de crise; Já o setor primário, teve grandes oscilações, a

maior delas entre 2003 à 2006, o PIB setorial decaiu 46,44%.



Dinâmica Populacional



FONTE: IPARDES (2019)

População total e população economicamente ativa (PEA) do 

município de Quatro Pontes (PR) no período 2002 - 2016
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Crescimento de 10% no período.

60% em 2010 estavam economicamente ativos.



Dinâmica populacional do município de Quatro Pontes (PR)  

População no período de 2002 à 2016

No ano 2000, a população economicamente ativa do município

estava com 2089 pessoas, já em 2010 houve um aumento para 2282

pessoas, um crescimento de 9,23%, havia 60% da população ativa em

2010. A população do município manteve um crescimento quase continuo

no período, o crescimento foi de 10%, 3643 pessoas em 2001, para 4014

em 2016, o que caracteriza Quatro Pontes (PR), ainda como um município

de pequeno porte, segundo o IBGE.



FONTE: IBGE (2010)

Pirâmide etária do município de Quatro Pontes (PR) em 2010



Dinâmica populacional do município de Quatro Pontes (PR)  

Pirâmide etária da população em 2010

Em 2010, a maior parte da população eram de crianças e jovens

em idade escolar, cerca de 30,8% da população. Mesmo o município tendo

uma população pequena e ao mesmo com um numero estável, não é

possível projetar a pirâmide etária do município para o anos atuais, por ter

em 2010, apenas 60% da população economicamente ativa, é de se

esperar que grande parte dos que constituem os 40% da população

inativa, eram de jovens em idade escolar entrando no mercado de trabalho

(15 à 24 anos) cerca de 16,4% da população, portanto é provável que

grande parte desses jovens tenham migrado para outros municípios por

motivos de estudo ou trabalho.



Dinâmica do 

Desenvolvimento



FONTE: FIRJAN (2019)

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)

O índice varia de 0 (mínimo) e 1 ponto (máximo) para

classificar o nível de cada localidade em quatro categorias: baixo

(de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto

(0,8 a 1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1,

maior o desenvolvimento da localidade.



FONTE: FIRJAN (2016)

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 

Quatro Pontes (PR) comparação entre os anos 2005 e 2016
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Dinâmica do Desenvolvimento do município de Quatro Pontes (PR)  

IFDM entre 2005 e 2016

O IFDM geral apresentou um leve aumento no período, se

manteve em nível moderado, o indicador de educação passou de

moderado à alto desenvolvimento, colocando o município em destaque

principalmente na educação infantil, o indicador de saúde foi elevado

bastante entre os anos analisados pela construção de novos postos de

saúde no município, passando de regular à moderado desenvolvimento, já

o indicador de renda e emprego decaiu, foi de moderado para regular. É

importante também, citar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de

Quatro Pontes, que no ano 2000 estava em 0,718 e passou para 0,791 em

2010, sendo considerado o terceiro melhor IDH no estado do Paraná.



Dinâmica das Finanças 

Públicas



Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF)

FONTE: FIRJAN (2019)

A pontuação que os municípios recebem depende da

avaliação de cinco indicadores: (1) Autonomia, (2) Gastos com

pessoal, (3) Liquidez, e (4) Investimentos. A pontuação do índice

varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1 melhor é a

gestão fiscal do município.



FONTE: FIRJAN (2016)

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) de Quatro Pontes 

(PR) comparação entre os anos 2013 e 2018
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Dinâmica das Finanças Públicas do município 

de Quatro Pontes (PR)  

IFGF entre 2013 e 2018

O IFGF geral entre os anos analisados se manteve com um

conceito de boa gestão pública; a autonomia do município que indica se a

prefeitura do município é capaz de se sustentar, indica que o município

tinha uma boa gestão nesse quesito em 2013, mas em 2018 esse

indicador subiu ao máximo indicando uma excelente autonomia do

município; o indicador de gastos com pessoal decaiu, porem manteve-se

excelente; o indicador de investimentos que mostra o quanto da receita

municipal esta retornando em investimentos ao município, está em estado

critico mesmo com uma pequena elevação no período; o indicador de

liquidez que verifica a relação entre os restos a pagar do município com os

recursos disponíveis para o ano seguinte, indicou estar excelente durante o

período analisado.
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