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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é o Produto 04 – Relatório de Contextualização Inicial, do 

Plano da Metrópole Paraná Norte - Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 

do Eixo das Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá.  

Esta etapa do estudo – Fase 2: Contextualização – tem por objetivo conhecer e tornar 

pública a realidade presente na região compreendida pelo Plano, descrevendo e 

analisando a região, por meio de levantamento de dados e pesquisas, diagnósticos e 

oficinas. 

Mais do que uma descrição estática, a contextualização procurou realizar análises 

dinâmicas comparativas, permitindo situar a Metrópole Paraná Norte em relação a 

outras metrópoles do Brasil, de tal forma que permita dimensionar o seu grau de 

desenvolvimento e competitividade. Também traz algumas experiências internacionais 

para ilustrar e auxiliar na elaboração de estratégias para consolidar a região 

metropolitana, principalmente no que se refere a questões intermunicipais e regionais. 

Conforme está descrito no Termo de Referência do Projeto, a fase de contextualização 

“deverá descrever e analisar a região estudada, através de metodologia adequada, 

que permita, utilizando-se a linguagem da metodologia SWOT, reconhecer as Forças 

(S), Fraquezas (W), Oportunidades (O) e Ameaças (T) ao desenvolvimento regional e; 

a partir desta compreensão, adotar as medidas e ações necessárias para reforçar os 

aspectos positivos e enfrentar e superar os adversos”.  

O presente documento, apresentado em caráter preliminar, ainda não contém as 

análises finais em linguagem SWOT. Essas análises estão em andamento e 

requerem, além de reuniões de integração dos consultores das diversas 

especialidades após a conclusão de cada capítulo específico, a análise das 

contribuições que estão sendo enviadas pelos municípios, por meio das equipes de 

acompanhamento eleitas nas Oficinas de Engajamento. As análises realizadas em 

linguagem SWOT realizadas nas equipes municipais proporcionarão um caráter mais 

específico das peculiaridades locais, vocações, ênfases e necessidades que 

dificilmente serão captadas por meio de dados secundários analisados pela equipe 

técnica do Consórcio na Fase de Contextualização.  

Por meio desse procedimento, espera-se tornar as Oficinas de Contextualização mais 

produtivas, tendo-se em mãos informações locais e regionais para serem debatidas 

tendo como pano de fundo uma grande quantidade de informações estratégicas 

levantadas e apresentadas neste relatório.  

Por exigir o cumprimento dos itens que constam no Termo de Referência, o 

documento a seguir é extenso e detalhado. A intenção inicial é não deixar de fora 

inicialmente aspectos que poderão ser relevantes em uma análise integrada a ser 

realizada ao longo da Fase de Contextualização. A meta é trabalhar continuamente no 

documento ao longo da Fase 2, de forma a torna-lo mais integrado e analítico 

(incluindo as matrizes SWOT) à medida que as contribuições da sociedade e da 

integração dos campos de conhecimento permitam o amadurecimento das conclusões 

mais relevantes para as próximas fases do Plano da Metrópole Paraná Norte.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O capítulo a seguir dedica-se ao processo histórico experimentado pela região que 

integra os quinze municípios do Plano da Metrópole Paraná Norte. 

A primeira parte atenta-se à contextualização histórica, a partir da perspectiva das 

geografias histórica, industrial e de serviços, de economia política, cultural e da 

sustentabilidade. 

A segunda parte foca no processo de urbanização e nos projetos de ocupação 

territorial planejados para esta região.  

 

1.1. Geografia histórica 

1.1.1. A colonização no Paraná 

A história do Estado do Paraná, segundo pesquisas arqueológicas e materiais 

encontrados em sítios como os sambaquis no litoral e pinturas rupestres nos Campos 

Gerais, remonta a cerca de 9000 anos. Com alimentos abundantes e em busca de 

áreas propícias para a sua proteção, os habitantes dessa época eram nômades e 

portanto, viviam em constante movimento, situação que se mantém até a vinda dos 

primeiros exploradores europeus, portugueses e espanhóis, proporcionando 

mudanças. 

No início do século XVI, o ponto de partida na colonização foi no sentido Leste-Oeste 

(Litoral Atlântico - Rio Paraná), com o bandeirante Aleixo Garcia. Os espanhóis, 

liderados por Dom Álvaro Nunes Cabeza de Vaca, partiram da ilha de Santa Catarina 

em direção ao Oeste, subindo ao longo das margens do rio Paraná, tomando posse de 

áreas em nome da Espanha, conforme o Tratado de Tordesilhas (acordo entre 

Portugal e Espanha). O primeiro povoado foi criado em 1554, às margens do Rio 

Paraná, perto da Foz do Rio Ivaí, denominado Vila de Ontiveros. Dois anos depois, a 

vila se transfere para a foz do Rio Piquiri, em local denominado de Ciudad Real del 

Guaira, atual município de Terra Roxa. Existem referências históricas datadas de 

1540, da existência de moradores na baía de Paranaguá, oriundos de Cananéia e São 

Vicente, litoral de São Paulo. 

Com a presença dos Vicentinos no litoral e nos campos de Curitiba, em 1648 o 

povoado de Paranaguá é elevado a Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, 

e em 1693 nasce a Vila da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, atual Curitiba. 

Ao retroceder na história do Paraná, antes mesmo de sua formação como Estado, 

vimos o surgimento de povoados, vilas e cidades ao longo de antigos caminhos. Ora 

os rios formavam esses caminhos, ou trilhas de ligações indígenas, como o caminho 

do Itupava e Graciosa ao sul e Peabiru no centro e no Norte.  
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Figura 1.1 - Mapa resumo do surgimento de vilas e povoados. Influência dos 
portugueses e espanhóis.  

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC. 

 

No início, havia o alarde da descoberta de ouro no litoral e esse foi o motivo das 

primeiras inserções de exploradores em busca do minério, sendo que a própria capital 

Curitiba surgiu de exploradores de ouro às margens do Rio Atuba, numa área 

denominada Vilinha, posteriormente transferida para o marco da Praça Tiradentes, em 

frente à Catedral Metropolitana. Porém, a era do ouro logo acabou e muitos 

colonizadores acabaram ficando nos caminhos da região, na pobreza e em péssimas 

condições de moradia.  
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Figura 1.2 - Caminhos indígenas no Paraná.  

 

Fonte: adaptado de SEED, 2018. 

 

Em 1731, a ligação de Viamão-RS com a cidade de Sorocaba-SP, conhecida como o 

caminho dos tropeiros, deu início a uma nova era de desenvolvimento e foi 

fundamental para o surgimento de muitas cidades. O tropeirismo deu base para a 

colonização da região Lapeana, dos Campos Gerais, dos Campos de Guarapuava e 

Palmas, além da região do Norte Velho. O maior impacto, porém, aconteceu nos 

Campos de Curitiba com a inauguração da ferrovia de ligação com Paranaguá, 

estabelecendo uma grande conexão de entrada e exportação de produtos, bem como 

grande fluxo de pessoas no Estado.  

A futura capital, Curitiba, se desenvolveu por se situar no entroncamento de duas 

importantes rotas comerciais: a de exportação de madeira e chá mate para o porto de 

Paranaguá e a passagem dos tropeiros vindos do Sul, conduzindo o gado para 

Sorocaba, na época o maior mercado de carne bovina do país. 

No fim do século XVIII e início do século XIX, uma onda de imigração vinda da Europa 

altera substancialmente a demografia paranaense. Grandes contingentes de 

imigrantes alemães, poloneses e italianos se estabelecem no sul do Estado, ao 

mesmo tempo que migrantes mineiros e paulistas se estabelecem no Norte pioneiro, 

conhecido como Norte Velho. Desde a emancipação política do Paraná, deixando de 

ser uma Comarca de São Paulo, em 1853, a região sofria forte pressão e influência do 

Estado de origem, principalmente no Norte Pioneiro. Sem uma cultura e um povo 

natural da região, dizia-se que o paranaense não existia, e identificou-se a 



4 
  

necessidade de se criar uma unidade territorial e fortalecer uma identidade local. 

Surge então o Movimento Paranista, integrado por intelectuais, historiadores, literatos, 

jornalistas, políticos, poetas, artistas plásticos, entre outros. 

O movimento não tinha, no entanto, a pretensão de aculturação dos imigrantes e 

migrantes, procurando abranger toda a heterogeneidade étnica e cultural do Estado 

para a construção de uma sociedade com características particulares e formação de 

um Estado novo, mantendo suas diferenças naturais e étnicas, conformando uma 

população diferente de outros Estados do país. 

Neste contexto, o Pinheiro do Paraná (Araucaria Angustifolia), por ser uma importante 

e abundante riqueza natural da região, torna-se símbolo paranaense, sendo que sua 

estilização e de suas pinhas ganha ênfase no final da década de 1920, quando o 

pintor e desenhista Lange de Morretes se dedica exclusivamente à busca de 

alternativas de representação e ilustração desse símbolo. Assim, pinheiro, pinhões e 

pinhas ganham formas estilizadas, representadas em soluções variadas. 

O Paranismo persistiu até a década de 1930, quando os regionalismos foram 

substituídos por uma centralização nacional no início do Governo Getúlio Vargas. A 

invocação ao Pinheiro do Paraná, no entanto, permaneceu por considerar que 

engrandecia o país, sendo possível inclusive dizer que o Paranismo persiste até os 

dias atuais. 

Essa colonização foi acentuada no norte do Estado, com a difusão da cultura do café, 

entre os anos de 1920 a 1950. Em 1927, o Governo do estado concede à Paraná 

Plantations Limited grandes áreas de terras, empresa sucedida pela Companhia de 

Terras Norte do Paraná e posteriormente Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná.  

Inicialmente a empresa inglesa instalou fazendas de café, algodão e máquinas para o 

seu beneficiamento, chegando até mesmo a estabelecer em Londres a companhia 

Brazil Plantations Syndicate Ltd. Mas, devido aos prejuízos econômicos, em parte 

causados pela incerteza política durante a revolução Federalista de 1924, a empresa 

inglesa redirecionou o foco também para o setor imobiliário, criando duas empresas: 

uma sediada em Londres visando financiar as despesas (com a produção agrícola) e a 

outra para o plano de urbanização e colonização das extensas terras, ainda inóspitas.  

A caracterização dessa nova visão empresarial se deu com a fundação em 1930 da 

cidade de Londrina e a inauguração da ponte sobre o rio Tibagi em 1934, além do 

prosseguimento da construção da linha férrea, executada no período de 1929 a 1936, 

configurando o início marcante da expansão do Norte Novo e a referência de um novo 

tempo da colonização no interior do Paraná. 

“A partir de 1920, liderados por Mahatama Ghandi e Nehru, os indianos 

começam a pregar a independência da Índia, colônia inglesa na Ásia. O 

algodão era produzido na Índia e os ingleses -com a revolução industrial- 

manufaturavam os tecidos e exportavam o produto industrializado para a 

própria India e demais países. O Japão era um dos importadores de algodão 

produzidos na Índia e comercializados pelos ingleses. Devido ao corte pelos 

ingleses de fornecimento do produto ao Japão, houve o incentivo à produção 

de algodão pelos imigrantes japoneses no Brasil, através de financiamentos 
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de bancos e empresas nipônicas. Assim o plantio de algodão pelos imigrantes 

japoneses no Brasil se deu ao longo das ferrovias, em direção ao interior de 

São Paulo e se estendeu ao Norte do Paraná. Após a segunda guerra, a índia 

se tornou independente, em 1948”. (Atlas de História Mundial-2001- A Índia 

sob o domínio inglês, pag.235). 

Antes do surgimento das rodovias regulares, o grande indutor de desenvolvimento da 

região foi a ferrovia, idealizada e implantada pela ótica inglesa, como fator 

preponderante no transporte de mercadorias e cargas, essenciais para a logística de 

exportação da produção agrícola. A composição da região do Norte Novo e uma 

análise das cidades mais antigas do Norte Velho demonstram que as densidades mais 

elevadas se encontram nas localidades situadas ao longo da ferrovia, denotando 

claramente a influência deste modal no desenvolvimento e crescimento das comunas 

implantadas. Após a construção da rodovia de ligação Ibiporã-Londrina em 1934, o 

desenvolvimento rural e econômico se elevou e a urbanização e colonização 

acompanhou esse crescimento.   

 

Figura 1.3 - Mapa da colonização japonesa ao longo da ferrovia em São Paulo e 
no Paraná. Produção de algodão destinada à exportação para o Japão. 

 

 

Fonte: A Colônia Esperança - O Japonês na frente pioneira norte-paranaense. (João 

Corrêa de Andrade). 
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A nova ocupação da região, planejada com forte influência inglesa, deu origem às 

cidades de Londrina e Maringá com conceitos urbanísticos inovadores para a época, 

sendo que as grandes avenidas e áreas verdes lhes atribuíram características 

diferentes das cidades de influência portuguesa e espanhola. Vieram ainda os 

imigrantes japoneses, inicialmente financiados pelos bancos de origem nipônica, onde 

começaram com o plantio de algodão, cuja produção era destinada ao mercado 

japonês. A via férrea e a rodovia foram fundamentais para os imigrantes, que 

ampliaram a produção do café e de grãos como a soja, proporcionando o 

desenvolvimento da região desde Cornélio Procópio até Londrina, estendendo até o 

rio Ivaí e mais tarde até o rio Piquiri, percorrendo as margens do rio Paraná até a 

fronteira do Mato Grosso.  

Finalmente, a partir da década de 1930, a região sudoeste e o extremo oeste recebem 

a nova onda migratória de colonizadores vindos do Rio Grande do Sul e oeste 

catarinense, que ocupam a terra em minifúndios, para a produção de cereais e 

oleaginosas, introduzindo a criação de aves e suínos em larga escala.   

No início, o sudoeste do Paraná se desenvolveu ao longo do Rio Iguaçu, graças ao 

transporte fluvial de passageiros e cargas como grande indutor de crescimento, dando 

origem a cidades em suas margens como, por exemplo, as cidades de Porto União e 

União da Vitória. O destaque deste processo aparece refletido até mesmo no nome de 

um bairro nobre de Curitiba, o Batel, nome pelo qual era conhecida a embarcação que 

fazia o transporte no Rio Iguaçu. 

 

1.1.2. O processo de urbanização do norte do Paraná 

A área de interesse é composta por várias cidades que se desenvolveram em 

pequenos trechos ao longo da região composta pelos polos de Maringá, Apucarana e 

Londrina. A ligação entre as regiões apresenta uma rara conectividade linear de 

interesse comum, onde o planejamento para a sua colonização foi induzido pelo 

transporte público e de cargas, por modais ferroviários e rodoviários, sendo o 

transporte, portanto, o indutor e condutor da urbanização desejada pelos seus 

planejadores. A cidade de Apucarana desponta como um ponto importante na 

conexão com o Sul do Estado, através do Anel Estruturante de Integração. 

Tal como ocorreu na história de formação das cidades, a agricultura foi a mola 

propulsora para o desenvolvimento da região, atraindo diversos migrantes e imigrantes 

em busca de uma vida melhor e novos horizontes. Era o Eldorado sul-americano, fato 

ilustrado pela curiosa denominação das cidades: Nova Esperança, Terra Boa, Terra 

Rica, ainda algumas fazendo lembrar a era da colonização norte americana com 

nomes como Colorado, Califórnia, Flórida e outras relacionadas às origens de seus 

pioneiros como Londrina, Assaí, Rolândia, além dos nomes indígenas como Paiçandu, 

Apucarana e Mandaguaçu.  
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Figura 1.4 - Norte do Paraná, o novo Eldorado. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, Cobrape-URBTEC  

 

A radiografia da região passa pela inter-relação entre os moradores e o entorno físico 

territorial. Essa análise da Geografia Espacial, pela ótica de ciência social, busca 

fortalecer o elo inicial existente, quando durante o processo de colonização os 

deslocamentos entre essas regiões eram preponderantes e necessários. Nos permite 

enxergar a conexão entre essas regiões, retratando suas origens, as relações de 

trocas e as particularidades dos locais e de seus moradores. A compreensão desse 

fenômeno permite estabelecer sua relação com as demais regiões do estado e mesmo 

sua inserção no país e no mundo globalizado, sendo possível extrair daí as influências 

e inter-relações entre as raízes culturais locais e as externas promovidas pelos 

migrantes e imigrantes de vários recantos do país e do exterior.  

Aceitar a importância da geografia como fator de mudança social permite incluir a 

dimensão temporal em sua configuração sócio espacial, ou seja, suas edificações, 

seus parques, suas praças, sua gastronomia e música regional. Sua relação de 

vizinhança reflete as relações entre pessoas em um determinado período de tempo 

com os seus lugares de fixação de moradia ou mesmo de passagem. Essa relação é 

ainda mais profunda, quando muitos de seus pioneiros – aqueles que desbravaram 

esse rincão – ainda estão vivos, os quais, junto a seus filhos construíram nesse 

espaço um lar, um lugar para morar, trabalhar e viver.  

A grande influência na colonização do interior paranaense, por parte de migrantes 

paulistas e mineiros, demandou a promoção da integração entre as regiões Norte e 

Sul, através de modais de transporte como a ferrovia e as rodovias. O Estado do 

Paraná, antiga Comarca de São Paulo emancipado em 1853, ainda não conseguia 

traduzir o sentido de pertencimento de seus habitantes, ainda ligados às suas raízes 

de origem. Na década de 60 a Rodovia do Café foi implantada, complementando a 
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conexão do interior com o litoral do Estado feita pela ferrovia. A alta produção de grãos 

no Estado e os modais de transporte implantados para o escoamento da produção, 

transformaram o Porto de Paranaguá em um dos maiores exportadores de grãos do 

país. 

 

Figura 1.5 - Influência europeia. Plano urbanístico de Curitiba. Arquiteto e 
Urbanista francês Alfred Agache. 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. 

 

É interessante notar as diferenças urbanísticas nas cidades antigas, colonizadas pelos 

portugueses, antes da década de 40 e das novas cidades pós-segunda guerra mundial 

implementadas no Norte Novo do Paraná. Até mesmo o planejamento urbano da 

capital Curitiba, após a década de 40, sofreu a influência do famoso urbanista francês 

Alfred Agache, com propostas estruturantes de grandes avenidas e o estabelecimento 

de zonas institucionais e zonas com funções específicas, como viver, morar e 

trabalhar. No caso das cidades novas do Norte Novo, a influência urbanística da época 

trouxe grandes vantagens, tanto por serem áreas ainda não colonizadas, quanto por 

possuírem grande potencial de expansão.  

A incerteza após a calamidade de uma guerra na Europa também ocasionou a 

imigração de contingentes, já com o objetivo de se fixar em novas terras, em busca de 

um futuro melhor para suas famílias. Muitos trouxeram todas as economias, sem 

esperanças de retorno aos países de origem, com suas vilas e cidades destroçadas 

pela guerra. Um mundo novo, em terra nova, era o que mais atraía para a colonização 
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do Norte do Estado, uma terra roxa, apropriada para a agricultura, rica em recursos 

hídricos e sem grandes ocorrências de desastres naturais. 

Como um efeito dominó, os povoados e vilas foram se sucedendo ao longo do eixo 

Londrina, Apucarana e Maringá. As inter-relações eram fundamentais para as 

atividades e potenciais desenvolvidos ao longo dessa ligação, onde eram muito 

comuns os “caixeiros viajantes” comercializando quase todos os tipos de mercadorias 

de abastecimento e produção da região. O caminhão que transportava mercadorias 

oriundas das regiões mais distantes realizava sua distribuição percorrendo todo o 

trecho, conforme a demanda dos lugares. Muitas cargas eram específicas, conforme o 

comércio local: o empório e as padarias tinham os produtos portugueses, as lojas de 

tecidos eram geralmente de mercadores de origem árabe, os hortigranjeiros de origem 

nipônica e as construções de alvenaria tinham muito da carpintaria italiana enquanto 

os produtos mecânicos da origem alemã. À medida que se consolidava e desenvolvia 

a região, também se estabeleciam os fornecedores, ampliando as atividades próximas 

e em seus arredores, fortalecendo a economia regional como um elo de corrente de 

cidades.  

Apesar da desejada colonização da região e mesmo sendo devidamente planejada, 

sua ocupação acelerada, pelo processo de migração do homem do campo para a 

zona urbana, é motivo de atenção pelos seus gestores públicos e planejadores 

urbanos. Desde a década de 70, cidades como Londrina, Apucarana e Maringá sofrem 

pela atração de migrantes e imigrantes que extrapolam as suas divisas, impactando 

alguns municípios de seu entorno, acentuando o processo de periferização e os 

problemas urbanos de interesse comum a vários municípios. É nesse contexto que 

surge a sétima etapa de urbanização: o fenômeno da metropolização, fase iniciada no 

Sul do Paraná, com a capital Curitiba, na criação da sua região metropolitana em 

1974, envolvendo inicialmente os seus municípios limítrofes.  

 

1.2. Geografia industrial e de serviços 

É fundamental salientar a agricultura como a principal mola propulsora inicial do 

desenvolvimento e da colonização da região do Norte Novo do Paraná, uma vez que, 

como vimos na história da região, a empresa inglesa fomentou a produção do café e 

do algodão, trazendo além da indústria de processamento da matéria prima, a ferrovia 

como meio de escoar seus produtos e insumos agrícolas. 
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Figura 1.6 - O peso da agricultura no surgimento das vilas e povoados. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, Cobrape-URBTEC. 

 

Na cidade de Maringá, que por muitos anos se configurou como terminal da linha 

férrea, a Zona de Serviços continha muitos barracões destinados às mercadorias e 

matérias-primas produzidas ao longo da ferrovia, chegando até mesmo à zona central 

da cidade. A própria Estação rodoviária era conectada ao terminal ferroviário, pois 

junto aos vagões de cargas, que compunham a maioria dos vagões, eram destinados 

alguns vagões ao transporte de passageiros. Com a priorização para a implantação de 

vias rodoviárias por parte do Governo Federal, os vagões destinados aos passageiros 

foram desativados, permanecendo apenas o transporte de cargas em via férrea.  

O boom da indústria cafeeira trouxe grande impacto na região, chegando Londrina a 

ser considerada a “capital mundial do café”, nos idos da década de sessenta. O café 

solúvel foi na época um orgulho, produto da avançada tecnologia em terras 

paranaenses. Ao longo da ferrovia, vários barracões do IBC (Instituto Brasileiro do 

Café) foram construídos, sendo suas máquinas de processamento e controle, algumas 

das mais avançadas do mundo. Foi um período de muito trabalho e renda, a atividade 

cafeeira era forte agregadora de mão de obra, pois na época era de difícil 

mecanização e a produção era em sua maioria destinada à exportação. A influência do 

café chegou até as divisas do Paraguai e também na região dos arenitos, em direção 

a Paranavaí, sendo que as cidades de Londrina e Maringá refletiram os sinais desse 

impacto econômico. 
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Figura 1.7 - A cadeia produtiva do café. 

 

Fonte: Cobrape-URBTEC 

 

O ciclo do café atingiu seu auge no final da década de 1960, quando após sucessivas 

geadas e sofrendo a competição de novas regiões produtivas em outros países, os 

produtores tiveram grandes prejuízos na lavoura do café. Esta é então substituída pela 

cultura da soja, própria para a mecanização e larga extensão de terras mais planas, 

abundantes na região. Surge assim a indústria das oleaginosas, onde os grãos, cuja 

produção exigia menos mão de obra, porém com maior capacitação, fizeram da 

década de 1970 um momento de alta migração não desejada, da zona rural para a 

urbana e das pequenas cidades para as médias e grandes metrópoles. Ainda neste 

momento o eixo Londrina-Maringá absorve essa migração, porém com menor 

intensidade, a qual acaba por gerar maior impacto na capital Curitiba do que no eixo 

do Norte do Paraná.  

Graças ao plano inicial de colonização a estruturação das cidades na região 

aconteceu de forma linear, acompanhando inteligentemente o eixo condutor de 

transporte da linha férrea, reforçado pelas rodovias, sendo que, da mesma forma que 

em toda a história das cidades, o transporte, tanto de cargas quanto de passageiros, 

mostrou-se fundamental para o desenvolvimento e sobrevivência de uma região.  

É evidente que após a consolidação inicial da ocupação, onde o transporte regional foi 

importante, as cidades enfrentaram novos desafios nessa área, voltados desta vez, à 

mobilidade urbana. Paradoxalmente, as cidades que pautaram seu desenvolvimento 

na circulação de bens e mercadorias, priorizaram as suas vias urbanas para o 

transporte individual, opção explicitada em suas largas avenidas.  

Este desenvolvimento linear e progressivo trouxe grandes vantagens para o eixo da 

Metrópole Paraná Norte, o qual, a partir de uma dinâmica de competitividade e 

complementariedade de produtos e serviços, estruturados em distintos polos como o 

moveleiro em Arapongas, do boné em Apucarana, da uva em Marialva, do café em 

Londrina e comércio e serviços em Maringá, constituiu uma região globalizada.  

Composta por municípios metropolitanos, a região apresenta forte potencial nas áreas 

educativa, médica, manufatureira, agroindustrial e de serviços, bem como no sistema 
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de logística nacional. Em que se pese a dependência de políticas nacionais e 

estaduais, a região tem potencial de desenvolvimento a partir, principalmente, das 

cadeias produtivas da agroindústria e manufatureira.  

 

Figura 1.8 - O negócio e a prospecção de potencialidades locais. 

 

Fonte: Cobrape-URBTEC  

 

1.3. Geografia da economia política 

O fator econômico da região pautou-se mais na relação com os aspectos de natureza 

humana do que nos de gestão financeira e/ou administrativa, propriamente ditos, uma 

vez que os colonizadores vieram em busca de um lugar para subsistência própria e 

segurança familiar. Sem essa importante relação, a simples exploração econômica da 

empresa inglesa de toda essa região estaria fadada ao insucesso.  

A criação de uma nova empresa encarregada da implantação imobiliária foi 

fundamental para a urbanização da região e de seu consequente desenvolvimento 

econômico. É fato que a atividade econômica também sofre a dependência dos 

aspectos físicos territoriais, como no caso da região, a influência do clima na cultura 

do café sua cadeia produtiva.  

Apesar de sofrer altos e baixos no seu cultivo, este produto alavancou a região além 

do mercado regional e nacional, inserindo-a no contexto internacional e, portanto, 

adicionando um olhar determinante quando da necessidade de buscar novas 

alternativas para a substituição da monocultura do café. A percepção da 

potencialidade da cultura da soja na região, atendendo as necessidades do mercado 

mundial, em especial o asiático, em um momento onde este produto não tinha 

consumo e destino na América do Sul, reestrutura e mantém economicamente a 

região. 
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Figura 1.9 - Ciclo do café e da soja- região rural de influência de Maringá. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, Cobrape-URBTEC 

 

A produção de riquezas, fruto do trabalho dos colonizadores, alimenta o fator 

econômico, que por sua vez atrai mais pessoas nesse processo, aumentando as 

necessidades de mais bens e produtos, e também de serviços cada vez mais 

complexos e especializados de uma sociedade cosmopolita. O torrão de terra, que no 

início era suficiente para manter a subsistência da família e ainda utilizar o excedente 

para a relação de trocas conforme as necessidades, agora já não é suficiente. A 

educação e a saúde se tornam prioridades e escolas de formação superior tornam-se 

fundamentais para a região.  

A economia continua em crescimento e atrai mais pessoas capacitadas e qualificadas, 

tendo como reflexo o destaque dos setores terciários e quaternários no contexto 

regional. A economia política se torna forte e conectada com a demanda, gerando 

ondas de movimentação de pessoas, cargas e serviços. Essas ondas ultrapassam 

barreiras e são irradiadas, movimentando as cadeias produtivas e promovendo a alta 

competitividade regional. 

 

1.4. Geografia cultural 

John B. Thompson (1998) define a cultura como “um conjunto complexo de sinais, 

símbolos, normas, modelos, atitudes, valores e mentalidades a partir dos quais os 

atores sociais conferem sentido ao seu entorno e constroem, entre outras coisas, sua 

identidade coletiva.”. De fato, deve-se considerar nesse contexto, a dimensão temporal 

de aculturamento e internalização de diversas influências externas em escala regional, 

e até mesmo global.  

A relação espaço-cultura no Norte do Paraná foi muito intensa, estabelecendo 

sentimento de pertencimento e identidade conforme os seus valores e costumes de 

origem. As ondas de imigração em busca de melhor vida em um mundo novo nas 

décadas de 1930 e 1940, devido à guerra, trouxeram uma diversidade e 

enriquecedora pluralidade cultural, retratando a justaposição de várias manifestações 



14 
  

culturais, compondo a identidade local a partir de uma miscigenação de povos e 

etnias. 

Figura 1.10 - O sentimento de pertencimento do Pé Vermelho. O desbravador 
sem rosto marcado pelo suor e trabalho “na terra roxa”. 

 

Fonte: Cobrape-URBTEC  

No início da colonização eram mais perceptíveis certas vilas e povoados serem de 

predominância de uma determinada etnia de imigrantes ou de migrantes, 

desbravadores, vindos de outras regiões do país, com destaque para os mineiros e 

paulistas. Com toda essa expressão de culturas em ebulição, no mesmo espaço e 

tempo de um mundo novo, a apropriação cultural se torna ao mesmo tempo mais rica 

e mais difícil no sentido de definição de uma identidade, ainda em processo de 

formação.  

Os cursos, notadamente das áreas de Ciências Humanas e Sociais, proliferaram na 

região na década de 1960. Muitas pessoas, porém, na busca de conhecimento e 

formação em outras áreas de conhecimento, como as de Tecnologia e Biologia, se 

deslocam para centros com maiores opções de formação profissional. A evasão dessa 

população jovem e emergente, força de trabalho local, em busca de qualificação, não 

resultou no retorno à região depois de seu aperfeiçoamento.  

Esta situação se prolonga uma vez que as Universidades, e com elas uma maior 

variedade de opções de formação superior, só surgem após a década de 1970. Esta 

leva de jovens que saíram da região em busca de formação, era identificada pela 

população urbana que os recebia como “pés vermelhos”, característica atribuída à 

coloração da terra da região. Denominação apropriada para os habitantes da região, 

cuja terra, a paisagem e o cotidiano são de um desbravador sem rosto, mas com 
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marcas do trabalho árduo na dureza do campo e clima. A expressão se torna uma 

forma de identidade e bem cultural, trazendo aos seus moradores o sentimento de 

pertencimento que os unificam, mesmo sendo de origens, nacionalidades e etnias 

diversas, orgulhosamente são todos “pés vermelhos”. Dessa maneira, as 

manifestações culturais e a pluralidade se afloram numa inspiração de significados e 

exalam este resultado na gastronomia, vestuário, expressões culturais, artes e música 

regional. Enfim, a valorização de uma identidade coletiva, desde a cidade Londrina até 

a cidade canção da Maria do Ingá. 

 

1.5. Geografia da sustentabilidade 

A sustentabilidade da região Metrópole Paraná Norte compreende vários aspectos: em 

termos econômicos a região surge como uma força emergente na competitividade 

entre os demais polos nacionais, pela gama de produtos e serviços que esta oferece 

com destaque para as Universidades e inúmeros cursos superiores ofertados ao longo 

do eixo Maringá-Londrina que incentivam as pesquisas e a qualificação de recursos 

humanos em diversas áreas científicas e sociais. A qualificação da população é fator 

fundamental para o estímulo ao surgimento de empresas e instituições de alto valor 

agregado, alimentando novas cadeias produtivas e como consequência a difusão de 

trabalho e renda na região.  

A questão social relaciona-se diretamente com a econômica, a falta de trabalho e 

renda compromete a qualidade de vida e equilíbrio social, afeta arrecadações e 

investimentos públicos, causando disparidades sociais.  

O viés ambiental, por sua vez, merece destaque na região, que observou em menos 

de oitenta anos a devastação florestal e o acelerado avanço das pastagens e da 

agricultura, em detrimento das matas e vegetações ciliares. As cidades ocuparam 

locais em divisores de bacias hidrográficas, retratando visualmente o traçado da 

ferrovia, em trechos sinuosos e com baixa declividade.  

As vantagens iniciais de locais arejados e altos se transformaram em aspectos 

preocupantes quanto ao abastecimento de água, em função da proximidade das 

nascentes dos rios e seus contribuintes. O rápido crescimento urbano exige maior 

quantidade de água e as fontes nas cabeceiras são insuficientes para atender a 

demanda, porém a preservação da qualidade da água e as reservas florestais são 

fundamentais para garantir o bem-estar da população e a qualidade de vida da região. 

Algumas áreas (região de Paiçandu e Mandaguaçu) são destinadas para o cultivo de 

cana de açúcar, em função da indústria alcooleira e seu manejo deverá ser monitorado 

e fiscalizado, uma vez que as queimadas são perigosas e poluidoras, chegando a 

atingir, em alguns pontos, as áreas urbanizadas. O controle desse tipo de uso e 

atividade deve ser aprimorado para que desastres ambientais sejam evitados. 

Um dos grandes desafios a ser superado no plano da Metrópole Paraná Norte se 

refere à reinserção dos aspectos naturais na vida da cidade e de seus cidadãos, de 

modo que haja a devida recuperação ambiental e a ampliação da competitividade da 

região, com sustentabilidade. 
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Figura 1.11 - A importância da rede de biodiversidade. 

 
Fonte: Cobrape-URBTEC  

Figura 1.12- A floresta nativa e a água na sustentabilidade das cidades- década 
de 1950. 

 

Fonte: Cobrape-URBTEC  
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Na região da Metrópole Paraná Norte, o tema de sustentabilidade pode ser observado 

por vários aspectos: primeiro pelo lado ambiental, das áreas remanescentes da 

floresta e rios naturais. Pelo que se preserva ainda da natureza original, esse aspecto 

é o mais prioritário, pois representa a riqueza que a vida nos deu em milhões de anos 

na região. Segundo, quanto à sustentabilidade econômica, a região surge como uma 

força emergente, quanto à competitividade entre os demais polos nacionais, pela 

gama de produtos e serviços que ela oferece. Nesse ponto, as Universidades e 

inúmeros cursos superiores ofertados ao longo do Eixo Maringá-Londrina incentivam 

as pesquisas e a qualificação de recursos humanos em diversas áreas científicas e 

sociais, fatores fundamentais para a capacitação e estímulo para o surgimento de 

empresas e instituições de alto valor agregado. Isso alimenta novas cadeias 

produtivas e como consequência a difusão de trabalho e renda na região. Em terceiro, 

vemos a questão social, onde a relação com a econômica é muito forte. Um povo sem 

trabalho e renda coloca em risco a qualidade de vida e equilíbrio social, afetando a 

vida familiar. Uma sociedade com maior justiça social depende desse equilíbrio entre 

os mais afortunados e os mais necessitados.  
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1.6. Contextualização da região  

Por volta de 1850, a região de Campinas, no Estado de São Paulo, experimenta o 

início do plantio de café em larga escala. A excelente produtividade era suportada pela 

tipologia de solo daquela região, conhecida como “terra roxa”. Batizado devido à sua 

coloração natural, a “terra roxa” é um solo extremamente fértil, resultante da 

decomposição de rochas basálticas. No entanto, a alta produtividade, que visava a 

exportação internacional enfrentava desafios logísticos para o escoamento da 

produção.  

Neste período, o Reino Unido vivia momentos prósperos com o impulsionamento da 

industrialização, promovido pelas recentes invenções da máquina a vapor e geradores 

de energia elétrica. Detentores de diversas colônias ao redor do mundo, o Reino Unido 

apropriou-se de tais tecnologias e explorava suas colônias extraindo as matérias-

primas a custos irrisórios, elevando o país a uma potência econômica. Esta condição 

os favorecia com capital excedente para novos investimentos internos e externos.  

A partir deste contexto, o Reino Unido, atento às potencialidades econômicas no meio 

rural do Brasil, passa a investir neste país, disponibilizando capital para a implantação 

da tecnologia de transporte sobre trilhos e trens. Deste modo, surge em 1886 a São 

Paulo Railway, conectando o Porto de Santos com Jundiaí e promovendo o 

escoamento da produção cafeeira para o mercado externo. A introdução da ferrovia 

potencializou o desempenho desta produção, a ponto de estimular novos 

investimentos ingleses na abertura de demais rotas ferroviárias.  

Ao longo desta malha, surgem pequenos aglomerados que, com o passar do tempo, 

fortaleceram-se e deram origem a vilas e cidades. Assim, com a produção cafeeira em 

alta e desafios logísticos sanados, instalaram-se novas dinâmicas econômicas e 

sociais que impulsionaram o crescimento da indústria brasileira. 

No meio deste próspero cenário, em 1888 ocorre a abolição da escravatura liberando 

grandes contingentes das lavouras de café. Combinado com o crescimento da 

produção e a alta demanda de mão de obra para este cultivo, houve um grande 

incentivo para favorecer a imigração, principalmente europeia, a fim de atender a 

demanda crescente da produção e da mão de obra decorrente. Entretanto, muitos 

imigrantes não eram originários da lavoura, e após uma breve adaptação ao novo 

país, diversificaram suas atividades e favoreceram o florescimento da indústria, 

comércio e principalmente de serviços. 

Neste momento, a produção cafeeira encontrava-se ampliada e a ferrovia ocupava 

uma posição de destaque e essencial à extensão territorial. Em 1892, a proximidade 

deste cultivo com a divisa do Estado do Paraná trouxe preocupações aos governantes 

paranaenses. Em 1906, Vicente Machado, o então presidente do novo Estado, 

preocupa-se com o fato da riqueza gerada na região Norte do Paraná seja 

transportada pela ferrovia e estradas para o Estado vizinho, em direção ao Porto de 

Santos e não proporcione desenvolvimento no Estado paranaense.  

Neste mesmo ano, o Governo Federal e os Estados produtores, pressionados pelo 

excesso de produção e a desvalorização do produto no mercado externo, assinam o 

“Convênio de Taubaté”, condicionando cotas máximas de produção aos Estados e 
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limitando o plantio do café. O Estado do Paraná era um dos menores produtores, 

sendo pouco afetado pela medida. 

Como consequência, iniciou-se a onda migratória de produtores mineiros, paulistas, 

capixabas e baianos que vieram ao Norte do Paraná, em busca de novas 

oportunidades, fugindo das restrições em seus Estados de origem.  

Já em 1910, Xavier da Silva, pela terceira vez presidente do Estado, retomou e insistiu 

na importância de uma conexão de estradas e vias férreas dentro do Estado 

paranaense, a fim de facilitar a logística no transporte de mercadorias entre as regiões 

Norte e Sul, além de instigar as exportações através do Porto de Paranaguá. 

Somente em 1928, no final do segundo mandato de Caetano Munhoz da Rocha, a 

ligação ferroviária se concretizou, porém ainda com capacidades bastante tímidas em 

relação ao volume exportado pelo Porto de Santos.  

Não obstante a benéfica chegada de migrantes de outros Estados à economia e à 

colonização do Norte paranaense, a estratificação fundiária se tornava similar ao que 

ocorrera no interior paulista, onde latifúndios da monocultura descartavam a 

apropriada colonização e a valorização do mercado local.  

Uma nova perspectiva inicia-se com a Missão Montagu, em 1924, na qual estavam 

envolvidos o Lorde Montagu (ex-secretário de Estado para as Índias e ex-secretário 

financeiro do Tesouro da Inglaterra), Sir Charles Addis (diretor do Banco da Inglaterra 

e presidente da HSBC-Hong Kong Shanghai Banking), e Lorde Lovat (diretor da 

Sudan Cotton Plantations Syndicate).  

A intenção baseava-se em aplicar vultosos investimentos na produção de algodão, 

para suprir a crescente indústria têxtil da Inglaterra. Com dificuldades iniciais para 

negociar áreas já valorizadas da região do Norte Pioneiro do Estado do Paraná, Lorde 

Lovat, consulta-se com o engenheiro Gastão de Mesquita Filho, o qual indica áreas 

pertencentes ao Governo do Estado, que por inexistirem infraestruturas de acesso e 

transportes, resultavam-nas mais acessíveis. Ainda, Gastão de Mesquita Filho 

argumentava que a construção do prolongamento da ferrovia traria a valorização das 

terras e sua negociação seria muito lucrativa para os investidores. 

Com esta nova potencialidade de negócios, Lorde Lovat retorna ao Reino Unido e, 

com o suporte de outros investidores ingleses, promove a Brazil Plantations Syndicate 

Ltd. Em seu escopo, incluía-se a construção de ferrovias, a colonização, o cultivo do 

café e do algodão, principalmente. Apesar dos altos incentivos ao cultivo algodoeiro, 

que chegou a ocupar áreas antes pertencentes à produção cafeeira, o resultado não 

atingiu as expectativas, forçando a empresa a adotar novas estratégias de colonização 

gradativa e planejada, promovendo a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, em 

1925. Ao final deste ano, a companhia passa a denominar-se como Paraná 

Plantations Ltd., tendo Lorde Lovat como presidente.  
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1.7. A ocupação do território do Norte do Paraná 

Uma nova etapa inicia-se com a promoção de transformações territoriais para 

colonização, a partir da nova visão do urbanismo inglês, a qual priorizava os 

minifúndios, considerados mais adequados para o sucesso da ocupação, com maiores 

quantidades de colonizadores. 

Segundo Gastão de Mesquita Filho, o Plano foi inspirado na exitosa experiência 

realizada em uma área de 40 mil alqueires, entre 1910 e 1920, em Birigui, no Noroeste 

de São Paulo, pelo inglês James Miller e pelo escocês Robert Clark (CMNP, 1975). 

Deste modo, a companhia Paraná Plantations institui os lotes em pequenas 

propriedades de 30 a 40 hectares, em média. Com a diretriz e orientação britânica, a 

ocupação foi planejada para que os pequenos centros urbanos não distassem mais do 

que 15 quilômetros entre elas. O objetivo era de dispor o apoio e assistência às áreas 

rurais de forma próxima e com o acesso às conexões das vias férreas e das estradas. 

Ainda neste planejamento, havia uma exigência inovadora e importante, porém que 

nunca foi cumprida pelos compradores: a preservação de 10% da floresta nativa da 

área adquirida. Coube à Companhia de Terras estabelecer diretrizes “bem definidas” 

para a ocupação de 515.000 alqueires de sua propriedade. 

A estratégia de ocupação baseava-se na implantação de quatro cidades de maior 

importância a cada cem quilómetros, sendo elas Londrina, Maringá, Cianorte e 

Umuarama. Entre elas, em um intervalo de dez a quinze quilômetros, demais centros 

urbanos que seriam os apoios para o abastecimento e necessidades locais. Todas 

estas novas centralidades abrigariam atividades residenciais e comerciais e estariam 

projetadas em seus entornos com cinturões verdes, constituídos por chácaras 

hortigranjeiras. 
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Figura 1.15 - Área pertencente à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 

 

Fonte: adaptado de CMNP, 1975. 

 

Os parcelamentos rurais buscariam o melhor acesso vicinal pelos espigões e as 

configurações de divisa dos lotes se estendendo até os fundos de vale e ribeirões.  

Áreas aproximadas de dez, quinze e vinte alqueires permitiriam ao pequeno produtor a 

plantação de cerca de 1500 pés por alqueire, suficientes para sua atividade agrícola 

básica. Aos fundos, junto aos fundos de vale e ribeirões, as culturas de subsistência 

como pomares, criações de aves, hortaliças, além dos galpões e da moradia, dariam 

ao colono condições mínimas de sobrevivência e permitiria as relações favoráveis à 

vizinhança, evitando o isolamento social.  

O tamanho dos lotes permitia culturas paralelas que gerariam excedentes e trocas no 

comércio dos pequenos centros urbanos e nas cidades, complementando a renda do 

trabalhador rural. Por sua vez, a circulação de bens e mercadorias constituiria o fator 

de progresso e desenvolvimento da economia local e regional.  

Importante ressaltar a relevante recomendação aos novos proprietários: destinar 10% 

da área para a preservação da floresta, evitando a degradação do solo e das 

nascentes de cursos de água.  
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Figura 1.16 - Mapa com a subdivisão de lotes rurais. Região rural de Marialva. 

 

Fonte: adaptado de CMNP, 1975. 

 

O primeiro lote foi vendido em 1930 para um imigrante japonês, o pioneiro Mitsugi 

Ohara (CMNP,1975). Algumas das colônias, notadamente com imigrantes japoneses, 

chegaram a obedecer às diretrizes de planejamento. E, além da via principal de 

acesso pelos espigões, havia uma pequena via interna paralela ligando as moradias 

dos colonos, fortalecendo a interação social das comunidades. 

Segundo relatos do mais antigo funcionário da Companhia de Terras Norte do Paraná 

Gordon Fox Rule, “os colonos plantavam entre os pés de café tudo: arroz, feijão, milho 

e outros cereais. Daí os japoneses começaram a plantar legumes e verduras, também 

com as criações de aves e porcos” (CMNP, 1975). Em sua descrição, ainda 

acrescenta: “a razão do êxito das cidades do Norte do Paraná está na pequena 

propriedade dirigida pelo seu dono, que nela reside e vai gastar o produto de seu 

trabalho na povoação mais próxima” (CMNP, 1975). Tal ciclo de produtividade local 

era a essência que norteava a empresa em seu plano de colonização e 

desenvolvimento do Norte do Paraná. 

Após alguns anos, em 1939, com o advento da Segunda Guerra Mundial, o governo 

inglês passa a adotar a política de retorno dos investimentos aplicado no exterior. Os 

custos da guerra eram cada vez maiores e os recursos eram obtidos pela venda das 

empresas situadas em todo o mundo. Deste modo, oportunidades nacionais de incluir 

o poder público no desenvolvimento da infraestrutura ferroviária surgem e são 
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encabeçadas pelo já mencionado Gastão de Mesquita Filho, agora acompanhado de 

Gastão Vidigal (fundador do Banco Mercantil de São Paulo e um dos maiores 

financistas do país).  

A entrada do grupo de investidores brasileiros, ao observar o sucesso da colonização 

que já se observava em Londrina, fez com que as diretrizes estabelecidas pelo plano 

pertencente aos ingleses fossem continuadas, para que não interrompesse o processo 

de desbravamento e uso racional da terra.  

De acordo com Aristides de Souza Mello, ocupante da gerência da companhia, “o 

Ministério de Agricultura exigia que o número de colonos brasileiros alcançasse no 

mínimo de 20% do total, sendo que a Companhia apresentou 30%, seguidos de 

lavradores italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, ucranianos, russos, 

etc., num total de 33 nacionalidades” (CMNP, 1975). Tal pluralidade de etnias torna-se 

notável para a formação e diversidade cultural, econômica e social. 

Importante salientar que a rápida ocupação e progresso da região não foram 

acompanhados pelo abastecimento de água. A retirada direta de água dos diversos 

mananciais tornou-se insuficiente, fato este que instigou a perfuração de poços semi-

artesianos para suprir a demanda. 

Neste momento, a cidade de Londrina encontra-se consolidada e o comércio de lotes 

urbanos e rurais na região era próspero. Deste modo, a companhia instala-se na 

cidade de Lovat (em homenagem ao Lorde Lovat, atual Mandaguari), com o intuito de 

preparar-se para a inauguração da cidade de Maringá, ocorrida em 1947. Ocupando 

uma área equivalente de 515 alqueires, mais tarde esta cidade também viria a receber 

uma sede da companhia, a qual se tornaria base para as futuras ocupações.  

De acordo com as diretrizes do plano de ordenamento territorial, os novos planos de 

desenvolvimento foram lançados para a cidade de Cianorte (1953) e Umuarama 

(1955), pelos engenheiros Jorge de Macedo Vieira e Waldomiro Babcov, 

respectivamente, sob a coordenação do engenheiro Manoel Mendes Mesquita. 

Até 1975, foram contabilizados cerca de 80 patrimônios, dos quais 35 passaram para 

a categoria de município e 14 de comarca. Foram efetuadas as vendas de mais de 

40.000 lotes rurais, com área média de 12 alqueires. O fenômeno de ocupação deste 

território ao Norte do Estado do Paraná instigou o desenvolvimento socioeconômico da 

população beneficiada e projetou a região nas escalas estadual e nacional. De acordo 

com o periódico Estado de São Paulo (1961), o processo de ocupação do Norte do 

Paraná é um feito extraordinário e conduzido pela iniciativa privada, considerado como 

exemplo real de reforma agrária.   

 

1.8. METRONOR – Plano Diretor para o eixo Londrina – Maringá 

Após a implementação dos planos de ocupação na porção Norte do Estado do 

Paraná, observou-se a ausência de coesão entre as novas municipalidades. No 

entanto, tal circunstância não era exclusiva desta região.  De acordo com o relatório do 

Plano de Desenvolvimento do Paraná, de 1963, o qual foi solicitado pela Comissão de 

Desenvolvimento Econômico do Estado e da Companhia de Desenvolvimento 
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Econômico do Paraná, o Estado como um todo se encontrava disperso e fragmentado 

e, a fim de contornar esta situação, deveria receber sistemas de unificação. A constar: 

“O Estado apresentava-se fundamentalmente desintegrado, comportando 

áreas que, de ponto de vista das funções econômicas ou sociais, são 

frequentemente isoladas ou tributárias de sistemas extra estaduais” e 

recomendava: “[...] Para que o Estado do Paraná se desenvolva no sentido da 

sua autonomia e organicidade interna, é indispensável que crie um sistema 

unificado de polos urbanos ligados a eixos de comunicação [...]” (PARANÁ, 

1980, p.1/4, apud CUNHA, 2007). 

Deste modo, alguns esforços foram alavancados e instigou-se a criação da Comissão 

de Desenvolvimento Municipal (CODEM), como intuito de elaborar os planos diretores 

dos municípios considerados polos na região Norte do Paraná. Assim, Maringá e 

Apucarana recebem o plano em 1967 e Londrina em 1968.  

Em 1972, o Governo do Estado lança a Política de Desenvolvimento Urbano do 

Paraná – PDU/PR, a qual identifica o eixo das cidades de Londrina e Maringá como 

um relevante aglomerado urbano, com grande potencialidade de crescimento. Este é o 

momento inaugural em que Londrina e Maringá são tratadas como perspectivas 

integradoras (CUNHA, 2007).  

Portanto, em 1978, a região é discutida pelo Plano METRONOR - Plano Diretor do 

Eixo Londrina - Maringá, com o intuito de estabelecer diretrizes de ordenamento para 

o aglomerado urbano, com tendências a se tornar de abrangência metropolitana. 

Essencialmente, a área de estudo do METRONOR envolvia treze municípios de 

influência direta do Eixo de ligação da rodovia e ferrovia entre Londrina, Apucarana e 

Maringá.  

A evolução urbana do eixo e da região Norte vem a corroborar com o planejamento 

estabelecido pela Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, até a década de 

1970. É possível verificar as tendências de densificação nos centros urbanos 

localizados no eixo Londrina - Maringá.  

Diferentemente do planejado, as diretrizes de ocupação de modo a garantir a 

consolidação dos cinturões verdes de abastecimento não se concretiza com o passar 

dos tempos.  Esse fenômeno não é isolado para o caso do eixo em estudo. Em 

diversas cidades brasileiras, as chácaras e os cinturões de hortigranjeiros acabaram 

se tornando apenas de lazer, e muitos foram subdivididos em frações ideais (a norma 

do INCRA permite em algumas regiões, a adoção legal desta ação) e tornam-se mais 

adensados que o previsto, descaracterizando o planejamento inicial. Assim, os centros 

urbanos crescem desordenadamente e, como consequência, formam novas cidades, 

que se tornam periféricas aos maiores municípios. 
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Figura 1.17 - Mapa da região de abrangência (treze municípios). 

 

Fonte: METRONOR, 1978. 

 

Figura 1.18 - Mapa com o traçado da ferrovia - Densidade de ocupação 
habitacional em 1940. 

 

Fonte: adaptado de Paraná, 1980. 
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Figura 1.19 - Mapa com o traçado da ferrovia - Densidade de ocupação 
habitacional em 1950. 

 

Fonte: adaptado de Paraná, 1980. 

Figura 1.20 - Mapa com o traçado da ferrovia - Densidade de ocupação 
habitacional em 1960. 

 

Fonte: adaptado de Paraná, 1980. 
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Figura 1.21 - Mapa com o traçado da ferrovia - Densidade de ocupação 
habitacional em 1970. 

 

Fonte: adaptado de Paraná, 1980. 

 

O Plano METRONOR pressupunha algumas hipóteses para explicar o comportamento 

da região, no que se refere às dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da região. 

Incluiu-se aqui o desenvolvimento da região em meio a um espaço periférico rural, 

fator que determinou fortes dependências externas (seja proveniente do mercado 

internacional, seja por metrópoles nacionais), dependências internas (tanto de 

natureza urbana-rural, quanto de natureza urbana-urbana), (PARANÁ, 1980, p. 2/5 – 

2/8).  

Portanto, o Plano METRONOR destaca objetivos específicos para o aglomerado 

urbano do eixo Londrina-Maringá. A saber:  

“- Adequação do crescimento do Eixo ao processo de desenvolvimento regional, 

estadual e nacional, com a redefinição, caso necessário, do modelo de organização 

espacial e funcional dos centros urbanos nele contidos. 

- Otimização do rendimento da economia urbana através de compatibilização às 

tendências do processo de desenvolvimento regional e de melhor aproveitamento das 

potencialidades encontradas no Eixo e seu entorno.  

- Melhor estruturação das funções urbanas para elevação dos padrões de urbanização 

e da qualidade de vida.  

- Racionalização das inversões em infraestrutura, de modo a assegurar redução nos 

custos de urbanização.  
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- Maximização no aproveitamento dos recursos da Região, sem destruir seus recursos 

naturais não renováveis.  

- Estabelecimento de um sistema integrado de gestão do processo de urbanização, 

com a participação articulada dos diversos níveis decisórios nele envolvidos”, 

(PARANÁ, 1980, p. 1/9) 

Consequentemente, o Plano METRONOR prevê metas de consolidação e crescimento 

global para a região. São elas:  

“- Formular, em função de um quadro de prioridades previamente aprovadas, a es-

tratégia para o desenvolvimento integrado do Eixo, bem como, as diretrizes globais e 

setoriais de ação administrativa, elaboradas em correspondência aos requisitos dos 

objetivos anteriormente mencionados.  

- Fornecer o embasamento técnico necessário à montagem e posterior operacio-

nalização do organismo regional a ser constituído para a coordenação e acompan-

hamento das ações acima.  

- Definir metodologia específica para a análise e avaliação permanentes das diretrizes 

de ação, vinculadas ao sistema supra referido, de modo a propiciar o estabelecimento 

de processo de planejamento sistemático no tempo e ajustado às peculiaridades 

regionais”, (PARANÁ, 1980, p. 1/9 -1/10).  

A fim de atingir seus objetivos e metas, o Plano METRONOR propõe medidas 

estratégicas de consolidação com amplas abordagens, as quais são denominadas de 

“diretrizes de intervenção”.  São elas:  

- Política de desenvolvimento industrial para o Eixo Londrina-Maringá; 

- Política de localização industrial; 

- Política de infraestrutura de transportes; 

- Política de administração de recursos hídricos; 

- Política de controle do uso e ocupação do solo; 

- Predomínio da urbanização linear a partir de Londrina e Maringá, sobre a 

concentração urbana em torno delas, (PARANÁ, 1980, p. 10/7 – 10/16).  

Como desmembramento das diretrizes de intervenção, propostas específicas são 

detalhadas pelo Plano METRONOR. Tais propostas são categorizadas em: 

 - Sistema de atividades produtivas (PARANÁ, 1980, p. 11/1); 

 - Sistema de atividades humanas (PARANÁ, 1980, p. 12/1); 

 - Estrutura urbana (PARANÁ, 1980, p. 13/1); 

 - Infraestrutura urbana e regional (PARANÁ, 1980, p. 14/1); e 

 - Sistema de controle de decisões (PARANÁ, 1980, p. 15/1).  

Exemplo de um dos projetos desenvolvidos pelo Plano METRONOR, inclui-se aqui o 

estudo do sistema viário intermunicipal e sistema de saneamento, o qual continha 

diretrizes para a captação de água em minas e rios, além do lançamento de efluentes, 

conforme as bacias, divisores de águas e nascentes. 
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Com o intuito de atingir os objetivos propostos pelo Plano, facilitar e gerir os processos 

de implantação das propostas, convênios entre diferentes arenas foram firmados. 

Destacam-se aqui o convênio entre a Secretaria de Estado do Planejamento com a 

Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul e Governo do Paraná, em 1977 

e o convênio entre União, Governo do Paraná, Prefeituras de Londrina e Maringá, em 

1978. Este último foi criado sob o “Primeiro Programa de Investimentos Urbanos para 

Cidades de Médio Porte do Estado do Paraná”. 

Como principais produtos provenientes do Plano METRONOR, citam-se o Plano 

Diretor de Abastecimento de Água do Eixo Londrina-Maringá e o Zoneamento 

Industrial do Eixo Londrina-Maringá.  

O Plano METRONOR contou com a relevante participação das universidades locais, 

especialmente as Universidades Estaduais de Londrina e Maringá, em que suas 

Fundações (FUEL e FUEM) colaboraram no desenvolvimento técnico do Plano, sob a 

função de representantes dos interesses regionais.  

 

Figura 1.22 - Mapa da proposta do METRONOR. Sistema Viário e Saneamento 
Básico. 

 

Fonte: adaptado de METRONOR, 1975. 



32 
  

A elaboração do Plano, que tinha como gerência a Secretaria de Estado de 

Planejamento – Coordenadoria de Estudos e Projetos (CEP da SEPL), ainda contou 

com a colaboração de especialistas do IPARDES E FAMEPAR, que desenvolveram a 

formulação da estratégia e das diretrizes de desenvolvimento.  

O Plano METRONOR, ainda em seu processo de elaboração, foi reconhecido pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU) como um dos aglomerados 

urbanos dignos de recebimento do seu programa de apoio. Assim, Apucarana, por 

encontrar-se em posição estratégica geograficamente, abrigou um dos escritórios 

deste relevante Conselho.  

Foram inúmeras as tentativas para a devida implantação do Plano METRONOR 

durante dez anos, aproximadamente. Este pioneiro projeto, que visava a consolidação 

de uma metrópole linear no interior do país, em meio a uma região 

predominantemente agrícola foi extinto por uma série de motivos.   

De acordo com Cunha (2007), destacam-se as questões políticas e eleitoreiras e a 

falta de articulação política entre os atores envolvidos. Ele comenta:  

“Entre as principais causas do fracasso do projeto METRONOR figuram: a falta 

de sua institucionalização; a constante interferência política no projeto, 

principalmente com a mudança do governo do estado para a oposição (MDB) 

em relação ao governo federal (ARENA) o que demandou a criação de um 

segundo escritório (UAS), praticamente com a mesma função do escritório do 

METRONOR, na cidade de Apucarana; a falta de uma articulação mais eficaz 

entre o projeto com as esferas estadual e federal; o desvio da duplicação da 

rodovia do eixo Londrina-Maringá, deixando algumas cidades fora do eixo 

pioneiro e consequentemente a incapacidade de efetivação do projeto que 

desagradava inclusive as próprias partes envolvidas.” (CUNHA, 2007). 

A trajetória percorrida pelo Plano METRONOR, que ainda se mantém presente na 

memória da população desta região, combinada com os demais planos de ocupação e 

desenvolvimento da região vem a enriquecer o desenvolvimento do atual Plano da 

Metrópole Paraná Norte. A partir dos diagnósticos realizados naqueles momentos 

expande-se a compreensão sobre a região, e os acertos e os erros, juntamente com 

os demais processos enfrentados, fornecem valiosos inputs para o desenvolvimento e 

continuidade do presente plano.  
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2 SÓCIO TERRITORIAL 

 

2.1 Análise dinâmica comparativa 

Com o intuito de compreender as dinâmicas existentes hoje nos municípios 

pertencentes ao Plano da Metrópole Paraná Norte, este relatório busca apresentar 

dados comparativos com algumas das demais regiões metropolitanas já consolidadas 

no território nacional.  

Buscou-se equiparar o Plano da Metrópole Paraná Norte a partir da capacidade 

populacional das regiões. Por este motivo, foram aqui elencadas as Regiões 

Metropolitanas da Baixada Santista, da Grande Vitória, no Norte/ Nordeste 

Catarinense, Ribeirão Preto e Sorocaba.  

Vale reforçar que, de acordo com o Estatuto da Metrópole, homologado pela Lei 

Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, região metropolitana é “unidade regional 

instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída por agrupamento de 

Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum” (Art. 2º, inciso VII, alterada pela Lei nº 13.683, 

de 2018).  

 

2.2 Contextualização geral das regiões comparadas 

Neste primeiro momento, faz-se uma rápida introdução das regiões metropolitanas a 

serem comparadas, a fim de situar-se com sua contextualização atual.  

Região Metropolitana da Baixada Santista 

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) foi estabelecida em 1996, pela 

Lei Estadual Complementar nº 815 e integra nove municípios: Bertioga, Cubatão, 

Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, no 

Estado de São Paulo.  

Possui caracterização linearizada, fundamentalmente pela relação dos municípios com 

a orla marítima, sendo Cubatão o único município sem ligação direta com o oceano 

Atlântico. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista possui significativa relevância nas 

dimensões estadual, regional e nacional. No âmbito estadual, destaca-se nos setores 

industriais e de turismo; no regional salienta-se o comércio atacadista e varejista, o 

atendimento à saúde, educação, transporte e o sistema financeiro. Já o Parque 

Industrial de Cubatão e o Complexo Portuário de Santos sobressaem no cenário 

nacional. 

O Complexo Portuário de Santos, além de ser o maior e mais importante porto da 

América Latina, desencadeia importantes atividades de suporte ao comércio de 

importação-exportação. Como consequência, há a instauração de avanço econômico 

para todo o Estado de São Paulo, permitindo progressão de atividades indústria e 

agrícolas.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.089-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.089-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm#art1
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Região Metropolitana da Grande Vitória 

A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) foi promulgada em 21 de fevereiro 

de 1995, a partir da Lei Complementar Estadual nº 58 e é composta, desde então, por 

sete municípios: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e a capital do 

estado do Espírito Santo, Vitória. Esta região também possui configuração 

linearizada, consequência da sua relação com a costa marítima. Apenas Cariacica e 

Viana não possuem conexão com a orla.  

A industrialização hoje presente na região ocorreu de forma tardia, iniciando a partir da 

década de 1970. A concentração desta atividade foi um dos fatores que instigaram a 

institucionalização de uma região metropolitana.  

Diferentemente do que normalmente ocorre nas regiões metropolitanas no Brasil, 

quando o município-núcleo detém a maior população e a economia mais forte, 

promovendo fortes influências nos demais, a Região Metropolitana da Grande Vitória 

compartilha com outros municípios alguns destes aspectos, principalmente o 

populacional e territorial, fato este que faz com que esta região possua uma 

característica tendenciosa à polinuclearização.  

Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense 

A Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense foi instituída pela Lei 

Complementar Estadual nº 162, no ano de 1998. Chegou a ser extinta, pela Lei 

Complementar Estadual n° 381/2007 e novamente instituída pela Lei Complementar nº 

495, em 2010.  

É composta por 24 municipalidades, distribuídas linearmente ao longo do perímetro 

estadual norte, na divisa com o Estado do Paraná. São elas: Balneário Barra Do Sul, 

Barra Velha, Bela Vista Do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, Garuva, 

Guaramirim, Irineópolis, Itaiópolis, Itapoá, Jaraguá do Sul, Mafra, Major Vieira, 

Massaranduba, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do 

Sul, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú, Schroeder e Três Barras.  

Ainda divide fronteiras com as Regiões Metropolitanas da Foz do Rio Itajaí, do Vale do 

Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, de Lajes e com a do Contestado. Encontra-se, além disso, 

próxima de duas das três capitais da região Sul, Curitiba e Florianópolis.  

O município-núcleo da Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense é 

Joinville, o qual detém o título de maior população estadual, superando até mesmo a 

capital Florianópolis.  

Apesar de possuir posição estratégica e o município de Joinville como principal 

influência, esta região metropolitana apresenta-se enfraquecida no cenário regional e 

apresenta oportunidades de crescimento.  

Região Metropolitana de Ribeirão Preto 

A Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) foi criada em 2016, a partir da Lei 

Complementar Estadual nº 1.290. Compreende 34 municípios do Estado de São 

Paulo, subdivididos em quatro sub-regiões: 
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• Sub-região 1: Barrinha, Brodowski, Cravinhos, Dumont, Guatapará, 

Jardinópolis, Luis Antônio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Rita do 

Passa Quatro, São Simão, Serrana, Serra Azul e Sertãozinho; 

• Sub-região 2: Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, Taiúva e 

Taquaral; 

• Sub-região 3: Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Mococa, Santa Cruz da 

Esperança, Santa Rosa do Viterbo e Tambaú; 

• Sub-região 4: Altinópolis, Batatais, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales 

Oliveira e Santo Antônio da Alegria. 

Distante e não participante da Macrometrópole Paulista – a Região Metropolitana de 

Ribeirão Preto encontra-se ao norte do Estado e faz divisa com a Aglomeração 

Urbana de Franca e com o Estado de Minas Gerais. Esta região é abastecida por 

eixos viários que promovem a conexão com a capital do Estado e com o Complexo 

Portuário de Santos. Ainda, tais eixos garantem a comunicação com o Distrito Federal 

e Triângulo Mineiro.  

Sua posição estratégica favorece a distribuição da indústria sucroalcooleira para os 

grandes centros consumidores de etanol, um dos grandes produtos desta região. O 

setor agropecuário é intensivo na produção de alimentos para o mercado interno e 

externo. Ainda, a Região Metropolitana de Ribeirão Preto abriga grandes empresas de 

alta tecnologia, indústrias, comércio, serviços, sistemas logísticos em transportes, 

comunicação e segurança, que garantem uma economia sólida a região.  

Região Metropolitana de Sorocaba 

A Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) foi criada em 2014, a partir da 

homologação da Lei Complementar Estadual nº 1.241. Atualmente é constituída por 

27 municípios, também do Estado de São Paulo, os quais estão agrupados em três 

sub-regiões: 

• Sub-região 1: Alambari, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, 

Jumirim, Sarapuí, Tatuí, Tietê e Itapetininga; 

• Sub-região 2: Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itu, Mairinque, Porto Feliz, Salto 

e São Roque; 

• Sub-região 3: Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de 

Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim 

A Região Metropolitana de Sorocaba compartilha seu perímetro regional nas porções 

norte e nordeste com outras quatro importantes regionais estaduais; ao norte 

encontra-se com a Aglomeração Urbana de Piracicaba, a nordeste com a Região 

Metropolitana de Campinas e com a Aglomeração Urbana de Jundiaí, e a leste com a 

Região Metropolitana de São Paulo. Situa-se em uma localização geograficamente 

estratégica e, além da relação direta com estas regiões, relaciona-se com a Região 

Metropolitana de Curitiba.   

A Região Metropolitana de Sorocaba destaca-se no cenário nacional por sua produção 

econômica. Intensa e diversificada, baseia-se fundamentalmente em atividades 

relativas à produção industrial altamente desenvolvida, com predominância dos 

setores metal-mecânico, eletroeletrônico, têxtil e agronegócio em cana-de-açúcar.  
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O eixo das Rodovias Castello Branco e/ou Raposo Tavares, que percorre doze 

municípios desta região, influencia o desenvolvimento de atividades produtivas 

industriais. Destas, cinco se destacam na economia paulista; Sorocaba, Itu, 

Votarantim, Salto e Itapetininga.  

Além do viés industrial, a Região Metropolitana de Sorocaba é a maior produtora 

agrícola dentre as demais regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Ainda, 

ocupa posição relevante na produção estadual de minérios.  

 

2.3 Análise dinâmica comparativa 

A tabela abaixo sintetiza algumas das informações já descritas anteriormente e traz 

informações sobre a população e urbanização do espaço. 

Tabela 2.1 - Análise comparativa quanto à população e urbanização. 

 

Fonte: IBGE, 2010; 2015; IPEA, 2010; REGIC, 2008. 

O item inicial de comparação refere-se à institucionalização destas regiões 

metropolitanas. Percebe-se que três delas são originárias da década de 1990, com 

uma média de 21 anos de operação, enquanto duas são mais recentes, oficializadas 

nos últimos anos.  

Quanto à hierarquia urbana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

publicou em 2007 a atualização da publicação sobre Regiões de Influência de Cidades 

(REGIC). Nesta nova edição, buscou-se incluir a hierarquia dos centros urbanos, a fim 

de compreender as influências recebidas e proporcionas a outras municipalidades. 

Para tal, apropriou-se da denominação “capital regional”.   

Este nível de influência é subdividido em três subdivisões; Capital Regional A, B e C. 

De acordo com o IBGE, o primeiro refere-se às capitais estaduais não classificadas no 

nível metropolitano; já as demais subdivisões possuem diferenciação de porte e 

padrões de localização regionalizada, enquanto o segundo possui este padrão na 

região Centro-Sul do país, o terceiro o possui nas demais regiões do país.   
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Em relação à quantidade de municípios integrantes nestas regiões metropolitanas, 

percebe-se uma relevante amplitude entre eles. A Região Metropolitana da Grande 

Vitória e a Região Metropolitana da Baixada Santista são as mais compactas, com 

sete e nove municípios, respectivamente. Já as Regiões Metropolitanas do Norte/ 

Nordeste Catarinense, Ribeirão Preto e Sorocaba são constituídos com vinte e quatro, 

trinta e quatro e vinte e sete municípios, respectivamente. A Metrópole Paraná Norte, 

com quinze municípios previstos, encontra-se em situação mediana.  

A população residente nestas áreas estudadas, em 2010 variava entre 1.094.412 

habitantes na Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense a 1.871.162 

habitantes na Região Metropolitana de Sorocaba. A Metrópole Paraná Norte, com 

1.534.201 habitantes, novamente, encontra-se em posição intermediária.  

No que tange à proporcionalidade da população residente nos municípios polo destas 

regiões metropolitanas, percebe-se que 25,2% dos habitantes da RM da Baixada 

Santista vivem em Santos, 19% da população da RM da Grande Vitória habitam em 

Vitória, 44,5% da população da RM do Norte/Nordeste estão estabelecidos em 

Joinville, 40% dos habitantes da RM de Ribeirão Preto encontram-se neste município, 

34% da população da RM de Sorocaba residem em Sorocaba, enquanto 64,2% da 

população da Metrópole Paraná Norte habitam em Maringá, Apucarana e Londrina. 

Estes dados fornecem um indicativo quanto à relevância não apenas populacional, 

mas socioeconômica da região. As que apresentam menores populações residentes 

nos municípios-núcleo são aquelas que possuem os aspectos socioeconômicos 

diluídos entre outras municipalidades, fortalecendo a questão regional.  

No caso da Metrópole Paraná Norte, que apresenta o maior índice dentre as regiões 

metropolitanas comparadas, é um indício da forte influência destes três municípios na 

região, mas também da fragilidade regional existente, de modo que se sugere que as 

oportunidades quanto aos aspectos socioeconômicos podem ser atingidas mais 

facilmente nestes três municípios.  

Contrariamente, retoma-se o caso da Região Metropolitana da Grande Vitória, que 

detém o menor índice populacional em seu município-núcleo. Como já citado 

anteriormente, esta região com tendência polinuclearizada compartilha oportunidades 

socioeconômicas dentre diversos municípios da região, tornando-a mais estável e com 

menores índices de desigualdade.  

Quanto às extensões territoriais destas regiões metropolitanas, a quilometragem 

quadrada varia de acordo com a quantidade de municípios participantes. A menor 

delas, a RM da Grande Vitória possui 2.331 km², enquanto a maior, a RM de Ribeirão 

Preto se estende por 14.788 km².   

Quando analisados estes dois últimos aspectos conjuntamente, a porcentagem 

populacional no município-núcleo com a extensão territorial, é possível compreender 

as dinâmicas territoriais em torno dos municípios-núcleo. A figura a seguir ilustra a 

concentração populacional; enquanto mais vermelha a mancha, maior a densidade 

urbana. Desta forma, percebe-se a concentração pontual da população nas Regiões 

Metropolitanas de Ribeirão Preto, Sorocaba e Joinville. A RM da Baixada Santista, por 

possuir característica linear, configura-se de acordo, porém a maior parte da 

população concentra-se em Santos e nos municípios circundantes. No caso da RM da 
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Grande Vitória, a configuração espraiada da ocupação reforça a tendência 

polinuclearizada existente. Contrariamente, os municípios de Londrina e Maringá 

apresentam-se densamente concentrados e com relações populacionais 

extremamente destoantes dos demais municípios de suas respectivas regiões 

metropolitanas.  

Quanto ao índice referente ao grau de urbanização destas regiões metropolitanas, a 

Metrópole Paraná Norte possui 96,52% de urbanização, um índice favorável quando 

comparado à RM de Sorocaba e Norte/Nordeste Catarinense, com apenas 88,92% e 

90,58%, respectivamente. No entanto, quando comparada à RM da Baixada Santista e 

Grande Vitória, com 99,8% e 98,30%, respectivamente, constatam-se as 

oportunidades de melhoramento das áreas urbanizadas.  

Com o intuito de avaliar as condições de desenvolvimento humano nestas regiões 

metropolitanas, apropria-se do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

Esta ferramenta avalia aspectos de longevidade, educação e renda e resulta em um 

número que varia de 0 a 1, o qual indica que quanto mais próximo do número 1, maior 

é o desenvolvimento humano naquele município. A Tabela 2.2 a seguir apresenta as 

médias dos municípios envolvidos nestas regiões metropolitanas, fator que não 

descarta as possíveis desigualdades entre os municípios avaliados. 

Tabela 2.2 - Análise comparativa quanto ao IDHM (2000 – 2010) 

 

Fonte: adaptado de Atlas Brasil, 2010. 

A tabela demonstra a evolução do IDHM em todas as regiões metropolitanas avaliadas 

e na Metrópole Paraná Norte. No ano 2000, todas as regiões, com exceção da RM da 

Baixada Santista (que se encontrava no limite inicial da faixa de Alto Desenvolvimento 

Humano) enquadravam-se na faixa de Médio Desenvolvimento Humano.  

Em 2010, no entanto, as seis regiões analisadas integravam a faixa de Alto 

Desenvolvimento Humano, porém com baixa amplitude entre elas. O menor índice foi 

detectado na RM Norte/Nordeste Catarinense, com 0,739, enquanto o maior 

apresentava-se na RM da Baixada Santista, com 0,777. Em nível de comparação, é 

importante comentar que o maior IDHM nacional é do município de São Caetano do 

Sul, no Estado de São Paulo, com 0,862, situando-se na faixa de Muito Alto 

Desenvolvimento Humano. Desta maneira, percebem-se as oportunidades de 

crescimento dos aspectos socioeconômicos não apenas na Metrópole Paraná Norte, 

como nas demais regiões analisadas.  
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Figura 2.1 - Áreas urbanizadas no entorno dos municípios-núcleo das regiões 
metropolitanas comparadas 

 

Fonte: adaptado de IBGE, 2010. 

 

2.4 Conclusão 

Após a apresentação e rápida discussão destes índices, percebe-se que a região da 

Metrópole Paraná Norte apresenta valores análogos e relacionáveis com as cinco 

demais regiões metropolitanas consolidadas, apresentadas ao longo desta discussão.  

Apesar de apropriar-se de municipalidades pertencentes a três regiões metropolitanas, 

os quinze municípios ainda não constituem uma única região, fator que esmaece as 

oportunidades de fortalecimento e desenvolvimento conjunto.  
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A configuração linearizada, com a presença de dois dos três municípios-polo das 

regiões metropolitanas pertencentes ao Plano da Metrópole Paraná Norte (Maringá e 

Londrina) posicionadas nas extremidades do eixo, indicam uma grande potencialidade 

de estruturação da região em núcleos diversos capazes de aglutinar melhores 

condições e oportunidades, além da perspectiva de diluição das responsabilidades 

mútuas com os municípios integradores.  

É importante também reforçar a posição extremamente estratégica da região 

Metrópole Paraná. Na escala estadual, mantém conectividade consolidada com a 

Região Metropolitana de Curitiba, e com o Porto de Paranaguá; na escala regional, 

detém forte influência do interior do Estado de São Paulo, o qual não possui nenhuma 

região metropolitana no seu entorno imediato. Potencializa-se, ainda, a possibilidade 

de novas relações com o Estado do Mato Grosso do Sul, que não possui nenhuma 

região metropolitana, proporcionando viabilidades de fortalecimento e novas redes de 

influência regional no interior do país. Mais distante, porém igualmente oportuno, são 

as possibilidades de desenvolvimento e consolidação com os mercados do 

MERCOSUL, fundamentalmente com os países mais próximos, como o Paraguai e 

Argentina.  

Visto isso, entende-se que a região da Metrópole Paraná Norte dispõe dos insumos 

necessários e já apresenta, de forma competitiva com regiões metropolitanas 

consolidadas, a potencialidade de fomento da região. 

Para tal objetivo, neste momento, buscam-se situações similares, nos âmbitos 

nacional e internacional, que possam elucidar a trajetória ainda a ser traçada e que 

possam ilustrar diretrizes e estratégias de fortalecimento, além de mitigação de 

desafios no processo de consolidação de estruturas regionais. 

 

2.5 Referências nacionais 

No âmbito nacional, apresentam-se duas exemplificações de diretrizes vigentes 

atualmente, em conformidade com as exigências do Estatuto da Metrópole, o qual 

determina que toda região metropolitana brasileira deve ser objeto de planejamento 

estratégico regional, pelo menos, a cada dez anos (Lei Federal nº 13.089/2015, Art. 

11). Incluem-se aqui os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) das 

regiões metropolitanas da Grande Vitória e Sorocaba.  

 

2.5.1 Região Metropolitana Da Grande Vitória (RMGV) 

No ano de 2017, a Lei Complementar Estadual nº 872 institui o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), em conformidade com o Estatuto da 

Metrópole, instruído pela Lei Federal nº 13.089/2015. A função do PDUI é de 

estabelecer-se como instrumento de planejamento para o desenvolvimento urbano 

sustentável desta região. Com este fim, este plano determina e estrutura-se a partir de 

seis questões fundamentais: 

I - Diretrizes para as Funções Públicas de Interesse Comum – FPIC da RMGV, 
incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.089-2015?OpenDocument
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II - Macrozoneamento da unidade territorial da RMGV;  

III - Diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação 
do solo urbano nas zonas de interesse metropolitano;  

IV - Diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade 

territorial urbana da RMGV; 

 V - Delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do 

patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo 

risco de desastres naturais;  

VI - Sistema de acompanhamento e controle de suas disposições, em consonância 

com a governança da RMGV, estabelecida no ordenamento jurídico estadual. 

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande 

Vitória define políticas públicas que são agrupadas em quatro eixos integradores, onde 

cada qual possui diretrizes estratégicas específicas.  

Assim o primeiro eixo estratégico é referente ao Ordenamento Territorial, o qual 

objetiva mitigar as desigualdades no acesso à infraestrutura metropolitana, de forma a 

integrar a ocupação do território às políticas econômica, ambiental e de mobilidade. 

Para isso, definiram-se as seguintes diretrizes estratégicas: 

a) garantia da função social da cidade e da propriedade no âmbito metropolitano;  

b) direcionamento para o desenvolvimento de cidades compactas, dinâmicas, 
sustentáveis e humanizadas, promovendo o ordenamento territorial harmonioso, justo, 
eficiente e inclusivo da RMGV;  

c) incentivo ao melhor aproveitamento das infraestruturas naturais e instaladas, 
desestimulando a expansão horizontal da mancha urbana, por meio de instrumentos 
urbanísticos, econômicos e fiscais; 

d) reordenamento territorial que visa à redução das desigualdades socioespaciais, 
com estímulo à compatibilização de densidades construtivas e habitacionais, em áreas 
que possuem suporte das infraestruturas e do meio ambiente natural;  

e) estruturação de uma rede interconectada de centralidades, com foco na redução 
das demandas por deslocamentos e na redução da dependência do núcleo 
metropolitano;  

f) garantia do provimento de habitação de interesse social na RMGV, com foco no 
incremento da acessibilidade destas populações ao emprego, aos equipamentos 
públicos urbanos, à cultura e ao lazer;  

g) incentivo, nas Zonas de Interesse Metropolitano – ZIMs, de processos de 
regularização fundiária capitaneados pelos municípios; 

h) disponibilização, para compartilhamento, de base de dados e informações 
georreferenciados, como ferramentas e como subsídio ao planejamento metropolitano. 

O segundo eixo estratégico trata sobre a Mobilidade Urbana, de forma a planejar e 
executar articuladamente as intervenções que facilitem o deslocamento de pessoas e 
cargas na região, além de incentivar a competitividade econômica da metrópole. Suas 
diretrizes estratégicas são: 

a) promoção de uma política de mobilidade metropolitana, com estímulo à criação de 
um sistema intermodal de transportes;  
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b) estímulo aos meios de deslocamento não motorizados e ao transporte público 
coletivo, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade;  

c) planejamento de um sistema viário metropolitano, com a integração das redes 
multimodais, como condição à viabilização de políticas de uso e ocupação do solo 
metropolitano;  

d) uso e integração de tecnologias que aprimorem a qualidade da mobilidade 
metropolitana. 

O eixo seguinte refere-se ao Desenvolvimento Econômico, o qual sugere avanços nas 

cadeias produtivas e aumento da competitividade tanto no âmbito nacional, quanto 

internacional, no que se refere ao desenvolvimento socioeconômico. Para este eixo, 

as diretrizes são: 

a) contribuição para a diversificação econômica da RMGV, com ênfase em atividades 
caracterizadas como de baixo carbono e aquelas com maior complexidade econômica 
do ponto de vista de aporte de novas tecnologias e conhecimento;  

b) incentivo às políticas de investimentos em ciência, tecnologia e inovação;  

c) estímulo ao desenvolvimento socioeconômico com foco na inovação, na econômica 

criativa, no turismo e na diversidade cultural da metrópole, apoiados em 

potencialidades e em vocações locais; 

d) incentivo ao aproveitamento dos benefícios do alto grau de conectividade da 

economia metropolitana, ampliando produtos e serviços exportáveis em complexidade 

e em diversificação econômica;  

e) orientação de políticas de desenvolvimento econômico que enfatizem o caráter de 
complementariedade e cooperação entre as economias dos municípios;  

f) estímulo ao aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento no território 
metropolitano, objetivando a redução das desigualdades socioeconômicas;  

g) incentivos ao desenvolvimento da economia em pequena escala, em especial nas 

regiões mais vulneráveis do ponto de vista social e ambiental. 

O último eixo, Meio Ambiente e Áreas de Riscos, estimula a requalificação ambiental 

da metrópole, por meio de política ambiental de interesse metropolitano, integrado 

com a política de desenvolvimento social e econômico. Além disso, visa cuidados 

especiais às áreas sujeitas aos riscos de desastres naturais. As diretrizes estratégicas 

para este eixo são: 

a) contribuição para a estruturação de um sistema de gestão compartilhada dos 
recursos hídricos, das áreas verdes e dos resíduos sólidos;  

b) universalização do saneamento básico;  

c) redução dos impactos da urbanização sobre as infraestruturas de saneamento 
básico, que englobam os sistemas de drenagem, de abastecimento de água e de 
coleta e tratamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos;  

d) proteção e conservação dos mananciais atuais e futuros de abastecimento hídrico 

da RMGV, contribuindo para a racionalização do uso dos recursos hídricos; 

e) estímulo à criação e à manutenção de áreas verdes de uso público, bem como a 
arborização urbana;  
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f) incremento do uso e da acessibilidade às áreas livres de uso público, como praias, 
praças e parques urbanos, aproximando a população metropolitana das áreas verdes 
e espaços naturais;  

g) preservação de áreas e unidades de conservação, previstas nos Planos Diretores 
Municipais e nas legislações ambientais;  

h) valorização da paisagem física e cultural da metrópole;  

i) incremento de medidas de prevenção, de mitigação e de monitoramento destinadas 

a reduzir riscos de desastres naturais, em especial as inundações e os deslizamentos, 

priorizando as populações socialmente mais frágeis; 

j) redução dos impactos das atividades econômicas sobre o meio ambiente;  

k) incentivo ao Pagamento por Serviços Ambientais – PSA na construção de políticas 

públicas de ordenamento territorial e de desenvolvimento econômico. 

As políticas públicas estabelecidas que integram este PDUI são:  

I - Política Metropolitana Integrada de Fortalecimento de Centralidades; 

II - Política Metropolitana de Mobilidade Urbana; 

III - Política Metropolitana de Cooperação Socioeconômica; e 

IV - Política Metropolitana de Recuperação e Valorização do Meio Ambiente.  

Dentre estes itens, foram listadas ações prioritárias, a fim de solucionar com 

prevalência aqueles assuntos de maior necessidade. Para a Política Metropolitana 

Integrada de Fortalecimento de Centralidades, as ações prioritárias envolvem o 

acesso à metrópole e a criação e o fortalecimento de centralidades. 

Já a Política Metropolitana de Mobilidade Urbana busca enfatizar no primeiro momento 

a requalificação e expansão das redes de transporte coletivo metropolitano e de 

serviços não motorizados, além da também requalificação e expansão do sistema 

viário metropolitano multimodal e conexo.  

No que compete à Política Metropolitana de Cooperação Socioeconômica, assuntos 

como ciência, tecnologia e inovação, diversificação econômica, educação profissional 

e empreendedorismo, turismo, integração econômica da metrópole e modernização do 

sistema tributário são tratadas como ações prioritárias. 

Por fim, a Política Metropolitana de Recuperação e Valorização do Meio Ambiente 

antecede questões fundamentais como o saneamento básico, gestão da água, além 

da gestão de riscos ambientais e mudanças climáticas e valorização da paisagem. 

  

2.5.2 Região Metropolitana De Sorocaba (RMS) 

A recente Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) recebeu este primeiro Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado em 2017 e busca apropriar-se dos desafios e das 

oportunidades já identificados nesta região. Além disso, por ainda ser recente e 

atravessar atualmente um processo de intensificação, o PDUI oportuniza a 
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antecipação de situações problemáticas recorrentes em regiões metropolitanas no 

Brasil. 

Este plano apropria-se de quatro Funções Públicas de Interesse Comum: Mobilidade e 

Logística, Saúde, Meio Ambiente e Resíduos Sólidos, Segurança e Desenvolvimento 

Econômico e Urbano, e ainda se contempla a função Educação, a qual é considerada 

como recorrente em todas elas.  

Nos três anos entre a produção do PDUI e a criação da RMS, questões de aspecto 

metropolitano foram identificadas e serão abordadas a partir de questões estratégicas 

e de desenvolvimento.  

A primeira delas, Disparidades e Descontinuidades Territoriais, discute as diferenças 

de ocupação urbanas dentre os municípios integradores desta região metropolitana. A 

análise reflete não apenas as características da ocupação, mas principalmente a 

capacidade de suporte a serviços urbanos e sociais, independente do uso 

predominante em determinada área. Deste modo, assuntos como Disparidades no 

Território da RMS, Adequação Regional da Regulação Territorial e Centralidades e 

Expansão Urbana, foram discutidas nesta questão estratégica.  

A segunda trata de Desafios Socioambientais, onde as unidades de conservação e 

demais áreas verdes existentes na região proporcionam bases de para implementação 

de uma política metropolitana de meio ambiente, a fim de instituir recursos hídricos e 

ambientais para garantir o desenvolvimento sustentável e a resiliência do território da 

Região Metropolitana de Sorocaba. Neste grande quesito, cinco itens foram discutidos: 

Universalização dos Serviços de Saneamento Básico; Recursos Hídricos e 

Macrodrenagem Urbana; Gestão, Tratamento e Disposição Final dos Resíduos 

Sólidos; Proteção do Patrimônio Ambiental e Regularização Fundiária e Urbanística. 

A terceira questão estratégica aborda a Mobilidade Urbana e Condicionantes do 

Sistema de Transporte, para ambos os deslocamentos de pessoas e cargas. De 

acordo com o PDUI, o sistema viário é um indicativo regional sobre a sua dinâmica 

econômica, quando uma maior e complexa rede proporciona maior integração entre as 

diferentes áreas produtivas da região. Para esta questão, o Sistema Viário e o Sistema 

de Transporte e a Gestão e Conflitos no Sistema de Transporte foram analisados. 

A quarta questão estratégica discute as Barreiras ao Desenvolvimento Econômico, 

seus obstáculos e desafios na relação entre os atores particulares e as esferas 

governamentais. Este PDUI propõe o desenvolvimento de ambiente propício para 

negociações e definições conjuntas e favoráveis que vise o desenvolvimento regional. 

Desta forma, assuntos como atração de investimentos externos, capacitação de mão 

de obra qualificada, inovações, aumento de produtividade e a capacidade de 

apropriação e exploração de vantagens relativas são discorridas. Ainda, as possíveis 

barreiras deste desenvolvimento já se encontram identificadas e foram classificadas 

em horizontais e verticais, quando as barreiras horizontais são aquelas capazes de 

influenciar todos os setores envolvidos, enquanto as barreiras verticais abrangem 

aspectos específicos de cada assunto da economia regional.  

E a quinta e última questão estratégia aborda a Melhoria nas Condições de Vida, a 

qual visa mitigar as desigualdades entre os munícipes desta região e aumentar a sua 

qualidade de vida. Para este objetivo, são discutidos os aspectos relacionados às 
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condições socioeconômicas, ao emprego e à renda, à infraestrutura do ambiente, com 

destaque para o saneamento básico, à mobilidade, ao acesso à educação e ao lazer, 

ao atendimento na saúde e à segurança, entre outras.  

 

2.6 Referências Internacionais 

 

2.6.1 Buenos Aires - estudo de caso em três escalas 

No intento de colaborar com possíveis diretrizes de desenvolvimento do recorte 

regional Metrópole Paraná Norte e entendendo a validade da análise de uma realidade 

latino-americana, foi escolhido o caso de Buenos Aires por existirem propostas atuais 

de planejamento, para as escalas nacional, provincial e metropolitana, voltadas àquela 

região.  

A evolução da rede da cidade de Buenos Aires 

A Província de Buenos Aires, bem como sua região metropolitana, teve sua base de 

crescimento territorial pautada em “linhas estruturantes” - tanto ferroviárias quanto 

viárias - e seus respectivos pontos nodais, de forma radial a partir da estrutura 

portuária existente na cidade de Buenos Aires. Estas estruturas somadas aos limites 

naturais como a orla costeira, a ravina e os Rios da Prata e Riachuelo, o relevo, as 

bacias hidrográficas e os vales de inundação, bem como os espaços verdes e 

vegetação, direcionaram a urbanização e definiram a forma de ocupação do solo, 

conforme ilustração a seguir. 

 

Figura 2.2 - A Expansão da Cidade e sua Metrópole 

 

Fonte: Ciudades Latinoamericanas - Análisis Urbanístico de la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina 
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Esta dinâmica estabelecida consolida e reforça a área central - Cidade Autônoma de 

Buenos Aires - como ponto de convergência deste sistema de crescimento urbano e 

principal centralidade econômica, social e cultural da aglomeração sendo, portanto, o 

polo da região metropolitana. 

Quanto ao modelo territorial, define uma organização "metropolitana" pela localização 

de novos eixos ferroviários, sendo o desenvolvimento do centro reforçado pela 

localização das funções de centralidade e residência das classes altas, somado ao 

fato de que os imigrantes tendem a se localizar o mais próximo possível da área 

central, gerando alta densidade de ocupação. 

A ferrovia é construída para levar a produção agrícola ao porto de Buenos Aires, mas 

acaba por consolidar centros urbanos secundários nos pontos de estações, gerando 

crescimentos descontínuos em torno destes subcentros. 

Por outro lado, a localização industrial neste ciclo privilegia os espaços ao sul da 

cidade e na área de abrangência pelo Rio Riachuelo. A proximidade do porto e das 

áreas densamente povoadas foram os principais fatores de atração. O Plano 

Regulador de 1938 transcende a visão exclusiva da cidade central, propõe diretrizes 

para as escalas metropolitana e regional.  

Ainda assim as linhas férreas mantêm-se como os principais eixos de expansão, 

adicionados às estradas construídas, em alguns casos reforçando os antigos eixos e 

em outros abrindo novas frentes de crescimento. 

Nos eixos tradicionais, os crescimentos tornam-se contínuos, dando origem a 

verdadeiros conglomerados urbanos nos corredores radiais, contudo, os subcentros 

consolidados em suas funções comerciais, de serviço e administrativas, não chegam a 

questionar a predominância do centro principal. Consolida-se desta forma, o modelo 

"centro da cidade e bairros" e um sistema de subcentros metropolitanos. 
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Figura 2.3 - A Expansão da mancha urbana de Buenos Aires 

 

Fonte: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires 

Ocupação e estruturação do território 

A estrutura territorial da Província é resultado da dinâmica estabelecida pela 

necessidade de escoamento da produção das atividades agrícolas (principalmente 

carne e cereais), pela rede ferroviária nacional, tendo o Porto de Buenos Aires como 

porta de acesso e saída dos produtos importados e exportados para e da Europa.  

Esta estruturação resultou no sistema de infraestrutura multimodal radiocêntrico, que 

converge em todo país, perpassando grande parte da Província e que acaba por 

moldar um modelo de centros e redes de infraestrutura e serviços representativos para 

o país e de alto grau de acumulação de capital. O sistema de centros da Província de 

Buenos Aires é estruturado em uma série de subsistemas identificados a partir da 

potencialidade de cada um, dentro da dinâmica atual de integração regional. As 

imagens abaixo ilustram este panorama: 

Expansão da mancha urbana 

metropolitana 
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Figura 2.4 – Subsistemas do território 

             Infraestrutura portuária     Infraestrutura viária 

        

         Infraestrutura ferroviária         Infraestrutura de energia 

Fonte: Plano Estratégico Territorial – Provincia Buenos Aires 
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Dinâmica econômica e social 

Da mesma forma que a configuração de grande parte das áreas metropolitanas 

brasileiras, a área conurbada da Província de Buenos Aires tem, por um viés, um 

grande peso na contribuição da sua produção bruta sobre o total da Província, 

resultado do alto grau de diversificação de atividades econômicas que estão 

localizados em seu ambiente, mas por outro, uma concentração muito alta de 

indicadores sociais críticos de forma diretamente proporcional à sua atratividade como 

provedor de oportunidades de emprego na indústria e nos serviços. 

Esta situação confere à região a característica de possuir áreas centrais com altos 

padrões de desenvolvimento em contraponto a uma periferia deficiente na prestação 

de serviços básicos e infraestrutura para a população periurbana, resultando em sérios 

processos de polarização social. 

O diagrama abaixo ilustra a redução populacional da área metropolitana, bem como de 

outras áreas do limite noroeste da Província, além da falta de estruturação para 

atendimento das demandas sociais, tanto neste ponto como em outros que embora 

tenham potencial natural e turístico, apresentam núcleos urbanos em crescimento 

populacional e falta de atendimento social. 
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Figura 2.5 - Província de Buenos Aires – Modelo atual do Território 

 

 

Fonte: 1816 – 2016 | Argentina Del Bicentenario | Plan Estratégico Territorial. 
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O planejamento nacional 

Antes de abordar o novo olhar da gestão pública para o desenvolvimento da Provincia 

e região metropolitana de Buenos Aires, parece interessante uma rápida leitura das 

diretrizes existentes para o desenvolvimento em âmbito nacional, em face da força do 

reflexo de Buenos Aires na realidade do território argentino. 

Neste sentido é possível destacar o entendimento da necessidade de se consolidar o 

desenvolvimento de um sistema policêntrico de cidades, buscando reverter um 

processo de desenvolvimento radial e concentração de crescimento pontual, que 

resultou tanto na concentração de produção econômica tanto quanto na produção de 

inadequações sociais.  

O planejamento em questão indica a busca da adequação da oferta de dotações e 

serviços do território, com um duplo objetivo: garantir as raízes da população em seu 

lugar de origem, proporcionando condições para sua reprodução com uma qualidade 

de vida adequada e oferta de condições atrativas para o desenvolvimento de 

atividades produtivas geradoras de emprego local e regional. 

 

Figura 2.6 – Sistema policêntrico de cidades 

 

Fonte: 1816 – 2016 | Argentina Del Bicentenario | Plan Estratégico Territorial. Adaptado 

por Cobrape–URBTEC. 

A consolidação de novos centros de produção, juntamente com a reformulação dos 

corredores de transporte através da execução de infraestruturas, tende a reforçar a 

revitalização de alguns centros de serviços locais e regionais. Isso, associado a 

intervenções direcionadas à sua qualificação - redes de serviços, equipamentos, 

parque habitacional, etc., e a geração de condições econômicas regionais e urbanas 

adequadas, permitiria a configuração de um sistema policêntrico de cidades que 

estruturariam o território, oferecendo oportunidades de progresso para a população e, 

assim, revertendo os efeitos adversos do processo migratório para as grandes 

cidades.  

Os núcleos urbanos, contidos numa malha interconectada, comportariam diferentes 

hierarquias e regulariam o desenvolvimento local e regional, ampliando seu equilíbrio 

em termos de oferta de capacitação, serviços e condições para a qualidade de vida de 
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seus habitantes, tanto rurais quanto urbanos. O diagrama abaixo demonstra o 

entendimento das interrelações entre a implementação de infraestrutura urbana e 

desenvolvimento territorial nas esferas de crescimento econômico, equidade social, 

sustentabilidade ambiental e equilíbrio e integração, a partir do entendimento de que a 

existência de infraestrutura em si não é suficiente para o desenvolvimento de uma 

região, sendo determinante a adição de outras ações que maximizem o potencial 

efeito destas instalações.  

 

A busca por novas estruturas urbanas 

Por sua vez, o planejamento da Província segue o mesmo intento de desenvolver 

distintas qualificações para diferentes pontos da sua área, de forma a possibilitar um 

desenvolvimento menos concentrado na região metropolitana. 

Em busca de um melhor cenário para este recorte espacial, são propostos corredores 

e eixos a serem desenvolvidos ou requalificados, com base nos seus potenciais, de 

forma a melhor espacializar e qualificar o desenvolvimento da região, como também o 

desenvolvimento de novas centralidades interconectadas e ainda a definição de 

setores temáticos, conforme ilustra a imagem a seguir: 
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Figura 2.7 – Província de Buenos Aires – Modelo desejado do território.  

 

Fonte: Plano Estratégico Territorial – Provincia Buenos Aires. 
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Por fim, ilustra-se aqui, de forma mais detalhada, a estrutura proposta para o 

desenvolvimento da Região Metropolitana de Buenos Aires – RMBA no sentido de 

buscar entendimentos ou diretrizes que possam colaborar com a proposição do 

recorte Metrópóle Paraná Norte. 

 

Propostas de ordenamento e desenvolvimento territorial 

As propostas para o desenvolvimento da região metropolitana de Buenos Aires 

buscam dar conta de uma exacerbada expansão do território urbano, que tem 

demandado, de forma ineficiente, altos investimentos em equipamentos e 

infraestruturas públicas. Neste sentido, as estratégias se voltam a um crescimento 

ordenado sobre corredores e uma estrutura metropolitana policêntrica, seguindo a 

mesma lógica de estruturação territorial já apresentada para o país e a província. 

 

Figura 2.8 – Sistema policêntrico da cidade 

 

Fonte: Archdaily | Densificar a região metropolitana: Estratégias e ações para uma 

cidade mais compacta e eficiente / Guillermo Tella e Martín Muñoz. 

 

Desenvolvimento territorial 

As propostas relacionadas ao desenvolvimento do território metropolitano buscam: 

ampliação da abrangência das atividades portuárias de forma a melhorar a distribuição 
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da ocupação e do uso do solo entre as áreas norte e sul da aglomeração; 

diversificação das fontes de abastecimento de energia, padrões de consumo e 

políticas específicas; estruturação viária de estímulo ao uso do segundo anel (do 

sistema viário radial) onde se concentra um número significativo de indústrias; e 

consolidação dos novos distritos industriais planejados, adequando a ocupação atual à 

disponibilidade da terra disponível para estes usos. 

Figura 2.9 – Buenos Aires - Matriz de desenvolvimento proposta 

 

Fonte: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires. 
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Crescimento e mobilidade 

No que diz respeito ao fomento de novas centralidades busca-se: uma densificação 

média por meio de complexos habitacionais existentes, incentivando a diversidade, a 

partir do reconhecimento dos diferentes níveis de especialização, aproximando bens e 

serviços comerciais, sociais e institucionais à população residente, impactando na 

oferta de empregos; a densificação das áreas centrais em torno dos eixos de 

transporte de massa de passageiros, em especial, aqueles ligados ao movimento 

pendular com a cidade polo e os subcentros metropolitanos, desencorajando o uso do 

automóvel particular e reduzindo as distâncias de viagens aos locais de trabalho; e a 

redução de taxas para incentivo de implantação de atividades comerciais nas 

subcentralidades de bairro. 

Para tanto se deve somar aos centros, tradicionais/ pontuais a percepção da 

existência de centros de desenvolvimento linear, denominados corredores urbanos, os 

quais surgem geralmente ao longo das avenidas de trânsito lento, devido à grande 

concentração de meios de transporte, constituindo áreas naturais de densificação e 

desenvolvimento de atividades comerciais e de serviços.  

Incentivo à diversificação de atividades de comércio e serviços, contribuindo para a 

vitalidade do território durante diferentes períodos, bem como estruturação da 

ocupação urbana de forma a otimizar a relação entre demanda e capacidade de carga. 

Com base nestes critérios, a matriz de reordenamento do crescimento urbano e de 

mobilidade será desenvolvida em torno de quatro eixos principais: 1. Reestruturação 

da rede de centralidades 2. Reorganização do sistema de transportes 3. Expansão das 

redes de infraestrutura sanitaria sobre a malha urbana. 4. Desenvolvimento de novas 

centralidades. 
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Figura 2.10 – Buenos Aires – Proposta de crescimento.  

 

Fonte: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Os corredores regionais 

Quanto à consolidação dos corredores regionais, dado seu alcance geográfico, sua 

grande capacidade de carga e a configuração da paisagem urbana, um processo de 

densificação residencial permitiria tirar proveito da infraestrutura de serviços e de 

transportes instalada. Para tornar possível esse cenário torna-se prioritário: 

A qualificação dos eixos de expansão, com densificação dos edifícios de frente do 

primeiro e segundo contornos viários regionais, e desenvolvimento do agrupamento 

industrial em corredores do terceiro e quarto contornos; e o tratamento paisagístico 
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dos espaços intersticiais de rodovias, pontos de conexão e ferrovias, assim como a 

provisão de instalações esportivas e de lazer. 

Os corredores de escala urbana possibilitam conectar centros existentes, novas 

centralidade e outros pontos nodais entre si ou com corredores regionais de maior 

hierarquia. Para densificar esses eixos conectores, propõe-se: 

A qualificação dos eixos secundários de expansão, com densificação de áreas 

urbanas e hierarquização daquelas vias arteriais que vinculem centralidade regionais 

próximas, com outras subcentralidades; o tratamento paisagístico diferenciado do 

espaço público, com dotação de infraestrutura que permita distingui-los como portas 

de entrada a centros urbanos, subcentralidades de bairro ou corredores regionais; a 

geração dos novos corredores urbanos de transporte público de passageiros, com o 

propósito de dinamizar a vinculação entre os centros regionais próximos e os 

subcentros locais; e a incorporação de conexões verdes e ciclovias nas ruas paralelas 

às principais vias, de forma a garantir as possibilidades de vinculação para outras 

formas de mobilidade de menor velocidade. 

 

Adensar, Reurbanizar e Ocupar vazios. 

Quanto à adequação da questão habitacional em áreas de ocupação irregular ou de 

aproveitamento de vazios urbanos, as propostas abordam: definição de zonas de 

Urbanização de Interesse Social acompanhadas de regularização fundiária, com 

estruturação de centros cívicos e comerciais e oferta de serviços públicos sociais, 

culturais, educativos e de saúde, espaços verdes públicos, com incorporação de 

instalações para o lazer esportivo e recreativo, bem como de infraestrutura urbana que 

possibilitem a conexão ao tecido urbano do entorno; a ocupação dos vazios urbanos 

para uso de habitações sociais, acessíveis ou sob um aluguel social, dentro de 

projetos de uso misto integrados com ampla cobertura de serviços; e a geração de 

novas áreas de adensamento buscando transpor as barreiras urbanas resultantes 

tanto da ocupação do solo urbano quanto por barreiras como eixos ferroviários por 

exemplo, fomentando a ocupação de vazios urbanos, melhorando as condições do 

espaço público, revitalizando os centros urbanos e favorecendo a acessibilidade por 

transporte público. 

 

Integrar a periferia rururbana 

Na busca de conter as forças expansivas do território, em áreas de periferia urbana, 

surge o olhar de redirecioná-las para o interior da região, mediante a definição de uma 

ampla franja de transição entre os usos urbanos e aqueles claramente rurais. Para 

tanto se faz necessária: a criação de uma área de borda metropolitana, que funcione 

de transição entre o urbano e o rural mediante usos residenciais de densidade muito 

baixa, com comércios de apoio diário sobre as principais vias; a geração de nós 

multimodais de distribuição logística de cargas, através de um anel de ferrovias que, 

além de conter a expansão urbana, articule o sistema de portos regionais; a definição 

de um potencial construtivo baixo, com demarcação de zonas de reserva para 

expansão urbana, promovendo áreas peri-urbanas de agricultura intensiva e à 
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proibição de atividades de mineração; e a consolidação de aglomerados florestais em 

torno de leitos de origem de grandes bacias de contenção metropolitanas que 

permitam a contenção dos excedentes hídricos de chuvas com reservatórios 

reguladores. 

 

O Meio Ambiente 

No viés ambiental propõe-se a gestão hidrográfica, envolvendo a formulação e 

implementação de um plano de gestão para cada bacia e, portanto, a ação de uma 

instituição responsável pela sua execução; o tratamento de resíduos, a partir do 

estabelecimento de uma instituição responsável e ordenação das responsabilidades 

assumidas por todas as partes envolvidas; a conformação de um sistema 

metropolitano de áreas verdes, incluindo uma instância de organização de natureza 

metropolitana; a formulação de uma estrategia de estrategia para o periurbano, 

desenvolvimento de políticas de proteção, melhoria e desenvolvimento de 

potencialidades; e a preservação da permeabilidade do solo e das características 

ambientais predominantes, de forma a atender as funções ecológicas de regulador do 

excesso hídrico e pulmão da cidade. 
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Figura 2.11 – Buenos Aires – Proposta ambiental.  

 

Fonte: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires 

 

Propostas de gestão do território 

A governança metropolitana como ampliação da ideia de governo 

Das experiências históricas de gestão pelas quais passou a RMBA, os planejadores 

concluíram que a proposta de construção de uma gestão metropolitana mais 

integrada, do ponto de vista institucional, deve surgir de uma combinação de: 

 



61 
  

a) um processo de criação de instituições conjuntas dotadas de poderes formais; 

b) a adoção de pactos e compromissos voluntários de cooperação entre atores com 

base em acordos estratégicos; 

c) a existência de vontade política suficiente para se opor à tendência de 

desmembramento setorial do problema. 

Neste sentido, a proposta de futuro para a RMBA é de adotar um modelo de gestão no 

formato de governança, no entendimento de que o modo de governo da metrópole não 

depende apenas da institucionalidade formal ou apenas das ações dos atores 

públicos, mas resulta de interações formais e informais entre atores públicos, 

econômicos e sociais.  

Da mesma forma, o termo governança poderia ser entendido como sinônimo da 

capacidade de um sistema complexo de conduzir-se de maneira democrática, 

sustentável e eficiente, pautado na capacidade da sociedade metropolitana de definir e 

controlar os caminhos de seu próprio desenvolvimento. O quadro abaixo ilustra este 

entendimento: 

 

Tabela 2.3 - Visões de Governo e Governança 

 

Fonte: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires 

 

Cooperação estratégica 

No entendimento de que não parece possível alcançar a gestão metropolitana 

integrada, apenas através do somatório de coordenações construídas caso a caso, 

mas que se faz necessário outro movimento, aquele que vai do global para o 

particular, propõe-se que a gestão integrada busque solucionar quatro tipos de 

coordenação: 

1. Vertical: entre governos de diferentes níveis (nacional, estadual e municipal), já 

que todos eles têm competências, muitas vezes, diferentes ou concorrentes 

sobre a gestão do território; 
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2. Horizontal: entre governos do mesmo nível que compartilham espaços e redes 

naturais, infraestrutura, problemas urbanos e sociais; 

3. Intersetorial: entre secretarias, agências ou órgãos encarregados de políticas 

setoriais que tendem a ser definidas e gerenciadas isoladamente 

negligenciando seus efeitos e interações no e com o território; e 

4. Estado - Sociedade: entre atores públicos, econômicos e sociais. 

Dentre as leituras e alternativas possíveis para o desenvolvimento e gestão 

metropolitana para curto e médio prazo, enfatiza-se aqui a opção proposta para a 

RMBA de buscar um Pacto Intergovernamental sobre Estratégias Metropolitanas e a 

criação de uma Agência Metropolitana, estruturada como no esquema abaixo: 

 

Figura 2.12 – Proposta de Agência Metropolitana de Buenos Aires.  

 

Fonte: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires 

 

Pacto estratégico metropolitano 

Dentre as Diretrizes Estratégicas do PACTO entre a Nação, a Cidade e a Província de 

Buenos Aires pode-se destacar a criação da Agência Metropolitana, como instrumento 

compartilhado para a implementação das Diretrizes e a organização do Sistema 

Gestão e a criação de um fundo de desenvolvimento metropolitano para projectos de 

gestão integrada a ser gerida por esta Agência. 

Agência metropolitana  

A agência é concebida como o instrumento compartilhado para promover e monitorar 

a implementação das ações estratégias acordadas, respondendo ao pacto 
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intergovernamental e um conjunto de procedimentos. Estará focada principalmente em 

papéis de promoção, coordenação, articulação e gestão de determinadas 

competências e recursos essenciais no que diz respeito à gestão integrada, dentre 

eles, um fundo de desenvolvimento metropolitano.  

Em um primeiro momento, a missão da agência é tornar-se o principal instrumento 

compartilhado pelos governos que compõem o pacto metropolitano, para implementar 

e melhorar constantemente as estratégias definidas no pacto, por meio de 

coordenação, cooperação e ação articulação entre os próprios governos, suas 

agências e todos os atores metropolitanos. 

Gestão por "nós estratégicos" 

No sistema de gestão proposto, os "nós estratégicos" referem-se, de forma genérica, 

aos arranjos institucionais - mais ou menos formais - e aos espaços de coordenação 

que correspondem a cada um dos principais problemas das áreas metropolitanas 

identificadas na estratégia. A proposta contempla três tipos de organização e 

desenvolvimento institucional dos nós estratégicos: 

1. Autoridades e / ou agências conjuntas: têm poder normativo, gerenciam recursos e 

assumem diretamente a gestão ou o controle das questões de competência 

interjurisdicional ou o que entendemos no Brasil como funções públicas de interesse 

comum (transportes, portos, resíduos, áreas verdes); 

2. Espaços permanentes e regulamentados de coordenação estratégica e operacional: 

nestes casos, a gestão permanece nos governos ou agências de origem, mas seu 

planejamento e monitoramento são fortemente coordenados (energia, estradas, 

sistema de saúde, autoridades da bacia); 

3. Coordenação indireta através de sistemas de normas e incentivos: as autoridades 

competentes coordenam alguns organismos reguladores (orçamentos mínimos), ou 

estabelecem sistemas comuns de incentivos para a ação de atores privados e / ou dos 

governos locais. 

Neste entendimento, questões como: portos, transporte, resíduos e áreas verdes 

foram classificados como de competência conjunta; energia, sistema viário, outras 

redes e bacias hidrográficas seriam vinculadas à estrutura de coordenação; enquanto 

questões relativas a parques industriais, redes de centralidades, crescimento urbano, 

crescimento habitacional e espaços periurbanos teriam estímulo à cooperação. 

Do estudo de caso de Buenos Aires, considerando as leituras realizadas sobre o 

planejamento nacional, provincial e metropolitano, é possível perceber que, muito 

embora o caso da Metrópole Paraná Norte volte-se a uma instância de gestão não 

diretamente enquadrável nas anteriormente citadas, bem como em nenhuma instância 

de governança atualmente atuante no território brasileiro, todos elas podem em algum 

momento colaborar com o debate do recorte de interesse no território paranaense. 

Buscou-se aqui então, ilustrar a partir dos distintos recortes abordados para Buenos 

Aires, os diferentes aspectos que poderiam colaborar com o entendimento da 

complexidade da proposta Metrópole Paraná Norte, resumidos na tabela a seguir. 
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Tabela 2.4 - Síntese de Estudo de Caso – Buenos Aires 

Qualificar, desenvolver e potencializar áreas de intervenção

Definir corredores de conectividade infraestruturados

Determinar um sistema policentrico de núcleos urbanos de diferentes hierarquias.

Interrelações entre a implementação de infraestrutura urbana e desenvolvimento territorial nas esferas 

de crescimento econômico, equidade social, sustentabilidade ambiental e equilíbrio e integração

Definição de corredores e eixos a serem desenvolvidos ou requalificados de acordo com seus 

potenciais

Potencializar o desenvolvimento de novas centralidades interconectadas

Definição de setorização por característica de potencial

Desenvolvimento territorial ampliação da abrangência das atividades portuárias 

diversificação das fontes de energia

estruturação viária de estímulo ao uso do segundo anel viário 

consolidação dos novos distritos industriais 

Crescimento e mobilidade

densificação média, incentivando a diversidade, aproximando bens e serviços comerciais, sociais e 

institucionais à população residente, impactando na oferta de empregos.

densificação das áreas centrais em torno dos eixos de transporte de massa de passageiros

redução de taxas para incentivo de implantação de atividades comerciais nas sub centralidades de 

bairro

identificar os centros de desenvolvimento linear

incentivo à diversificação de atividades de comércio e serviços

reestruturação da rede de centralidades 

reorganização do sistema de transportes

expansão das redes de infraestrutura sanitaria sobre a malha urbana

desenvolvimento de novas centralidades

Corredores regionais qualificação dos eixos de expansão

tratamento paisagístico dos espaços intersticiais de rodovias, pontos de conexão e ferrovias

provisão de instalações esportivas e de lazer

geração dos novos corredores urbanos de transporte público de passageiros

incorporação de conexões verdes e ciclovias nas ruas paralelas às principais vias

Adensar, Reurbanizar e Ocupar vazios definição de zonas de Urbanização de Interesse Social acompanhadas de regularização fundiária

ocupação dos vazios urbanos para uso de habitações sociais, acessíveis ou sob um aluguel social

geração de novas áreas de adensamento buscando transpor as barreiras urbanas 

fomentar a ocupação de vazios urbanos, melhorando as condições do espaço público, revitalizando os 

centros urbanos e favorecendo a acessibilidade por transporte público

Integrar a periferia rururbana

criação de uma área de borda metropolitana mediante usos residenciais de densidade muito baixa, 

com comércios de apoio diário sobre as principais vias

demarcação de zonas de reserva para expansão urbana, promovendo áreas peri-urbanas de 

agricultura intensiva 

consolidação de aglomerados florestais em torno de leitos de origem de grandes bacias de contenção 

Meio Ambiente implementação de um plano de gestão para cada bacia hidrográfica

estabelecimento de uma instituição responsável pelo tratamento de resíduos

conformação de um sistema metropolitano de áreas verdes com gestão própria

preservação da permeabilidade do solo e das características ambientais predominantes

Governança metropolitana criação de instituições conjuntas dotadas de poderes formais

adoção de pactos e compromissos voluntários de cooperação entre atores com base em acordos 

estratégicos

Cooperação estratégica vertical: entre governos de diferentes níveis 

horizontal: entre governos do mesmo nível que compartilham espaços e redes naturais, infraestrutura, 

problemas urbanos e sociais

intersetorial: entre secretarias, agências ou órgãos encarregados de políticas setoriais

Estado - Sociedade: entre atores públicos, econômicos e sociais

Pacto estratégico metropolitano criação da Agência Metropolitana

implementação das Diretrizes e a organização do Sistema Gestão 

criação de um fundo de desenvolvimento metropolitano 

Agência metropolitana 

promoção, coordenação, articulação e gestão de determinadas competências e recursos essenciais 

no que diz respeito à gestão integrada

Gestão por "nós estratégicos"

autoridades e / ou agências conjuntas para gestão ou o controle das questões de competência 

interjurisdicional 

espaços permanentes e regulamentados de coordenação estratégica e operacional

coordenação indireta através de sistemas de normas e incentivos

ESTUDO DE CASO: BUENOS AIRES EM TRÊS ESCALAS

Proposta de gestão do território

Ordenamento e desenvolvimento territorial

ESCALA METROPOLITANA

ESCALA DA PROVINCIA

Esquema policentrico de cidades

ESCALA NACIONAL

 

Fonte: Cobrape-URBTEC  
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2.6.2 Metrópole Ruhr – requalificação regional no Norte da Alemanha. 

A Metrópole Ruhr foi eleita como uma das referências internacionais por apresentar 

interessantes soluções à questão regional de curto a médio prazo, bem como algumas 

alusões ao que ocorre na região da Metrópole Paraná Norte, fundamentalmente pela 

linearidade da região. A Metrópole Ruhr apresenta-se como um input referencial para 

questões estratégicas para o desenvolvimento e fortalecimento da região da Metrópole 

Paraná Norte.  

A Metrópole Ruhr localiza-se no Estado de Renânia do Norte-Vestfália na Alemanha e 

é atualmente uma das cinco maiores conurbações da Europa. Esta região abriga em 

torno de 5.2 milhões de habitantes, dos quais 600 mil são de origem estrangeira, de 

mais de 200 países. Esta metrópole se estende por 116 quilômetros de leste a oeste e 

67 quilômetros de norte a sul e agrega onze cidades metropolitanas e quatro distritos 

administrativos (totalizando 53 comunidades) em uma única gestão regional, a 

Associação Regional do Ruhr (Ruhr, 2018).  

A região é demarcada pelo vale dos rios Emscher e Lippe, além do rio Ruhr, que 

batiza a região. Neste vale, principalmente ao longo do rio Emscher, encontram-se os 

17 municípios objeto da grande transformação regional, o plano denominado IBA 

Emscher Park, atualmente considerado o coração verde da metrópole. Os municípios 

participantes são: Duisburg, Oberhausen, Mühlheim, Bottrop, Essen, Gladbeck, 

Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Herne, Herten, Castrop-Rauxel, Waltrop, 

Lünen, Dortmund, Kamen e Bergkamen, conforme ilustra a figura a seguir. 

 

Figura 2.13 - Região do vale do rio Ruhr.  

 

Fonte: Castro, 2014. 
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Anteriormente ao processo de planejamento que reconfigurou este eixo linear de 

cidades, a região desenvolvia atividades de cunho industrial, principalmente conectada 

à extração e ao processamento de carvão, siderurgia e metalurgia, como 

consequência da Revolução Industrial do século XIX.  

A chegada da industrialização na região transformou drasticamente a paisagem e a 

dinâmica da região. A atração causada pela oferta intensa de empregos desencadeou 

altos fluxos migratórios. Em apenas 50 anos, a população aumentou drasticamente; 

em 1874 eram 780 mil habitantes, enquanto em 1924 a população girava em torno de 

4 milhões (Bosma; Hellinga, 1997 apud De Marchi, 2005).  

A ocupação deste território ocorreu de forma intensa e sem planejamento específico 

ocasionando uma ocupação esparsa e desconectada. A forte industrialização da 

época instigou o surgimento de aglomerados ao redor das zonas provedoras de 

trabalho, porém sem a qualidade urbanística para o desenvolvimento social daquela 

população. Estas atividades agrupavam-se nas sedes de cada município. Por este 

motivo, diversos autores qualificam esta área como região urbana policêntrica ou 

como cidade-região polinucleada (Houtum e Lagendijk, Bronny et al, Vvaa, Metropole 

Rhur apud Castro, 2014).  

Após períodos de prosperidade e atração de população e investimentos, a partir do 

final da década de 1950 a competitividade internacional provoca quedas significantes 

na lucratividade de tais atividades, ocasionando o início de um período de forte 

declínio na região. A taxa de empregabilidade decresce; em 1960 eram 374.748 

trabalhadores de minas e, em 1980, este número cai para 140.536 trabalhadores 

(Wehling, 1991, apud De Marchi, 2005).  

A partir deste momento, a região como um todo desencadeia um processo de 

enfraquecimento, onde o esvaziamento produtivo desencadeia altos índices de 

desemprego e empobrecimento social. Além das questões antrópicas, a paisagem 

natural encontra-se degradada e com exorbitantes índices de poluição no solo, água e 

ar, principalmente na região no entorno do rio Emscher, onde a industrialização era 

mais frequente.   
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Figura 2.14 -  Poluição Região do vale do rio Ruhr, no período auge da 
industrialização. 

 

Fonte: http://www1.wdr.de 

 

As primeiras iniciativas de reorganização do espaço territorial ocorrem anteriormente a 

este momento de crise, na década de 1920, com Robert Shmidt que aplica o conceito 

de cinturões verdes (inspirado nas experiências bem-sucedidas de Ebenezer Howard 

no Reino Unido), mas é a partir da década de 1960 que se intensificam.  Entre as 

principais potencialidades, destacam-se a condição privilegiada e de estratégia 

logística da região, onde 40% da população europeia estabelece-se em um raio de 

500 km (Castro, 2014), a possibilidade de abertura de mercado com a Europa Oriental 

(De Marchi, 2005), a elevada densidade demográfica e a capacidade de reutilização 

das existentes instalações subutilizadas.  

Assim, políticas que visam o redescobrimento e a reconfiguração do desenvolvimento 

socioeconômico da região são articuladas. O Programa para Desenvolvimento do 

Ruhr EPR ocorreu entre os anos de 1966 e 1974, seguido do Programa de Ação para 

o Ruhr, em 1979 e o IBA Emscher Park, lançado em 1989.  

O IBA Emscher Park é parte fundamental deste processo de requalificação e 

reestruturação da região e foi o grande impulsionador da transformação regional. Foi 

desenvolvido por uma agência de planejamento, a IBA Emscher Park GmbH, criada 

pelo governo do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, em parceria com a iniciativa 

privada. Ainda, houve cooperação direta com o Ministério do Meio Ambiente, 

Planejamento Espacial e Agricultura da Renânia do Norte Vestfália e com a 

Companhia de Desenvolvimento do Estado - LEG (Landesentiwicklungsgesellschaft). 

Os investimentos financeiros foram providos pela União Europeia, através de 

programas de subvenção a áreas urbanas em crise social, decorrentes do processo de 

desindustrialização. Vale ainda comentar a vasta atuação das parcerias público-
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privadas, já que era alta a concentração de propriedades privadas, principalmente 

relacionadas à atividade carvoeira (De Marchi, 2005).  

A Figura 2.15 a seguir demostra o Masterplan para o IBA Emscher Park, onde é 

possível perceber uma realidade regional linear, como consequência do leito do rio.  A 

leitura regional deste audacioso plano era um retrato do que ocorria em toda a região 

do vale do rio Ruhr que, apesar da espraiada ocupação urbana, encontrava-se 

obsoleta e deteriorada. Como gatilho de integração e recuperação, corredores verdes 

foram instituídos, retomando os princípios de Shmidt, discutidos já na década de 1920. 

Para este parque, o corredor verde era contemplado por 70 quilómetros de extensão e 

15 quilómetros de largura.  

 

Figura 2.15 - Masterplan IBA Emscher Park 

 

Fonte: De Marchi, 2005.  
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Planejado para atingir objetivos de curto e médio prazo, de dez a trinta anos, o 

desenvolvimento do parque foi baseado em sete diretrizes: 

1. Regeneração e redesenho da paisagem ao longo da zona do Emscher;  

2. Reabilitação do rio Emscher e seus afluentes, partindo de Duisburg a 

Bergkamen;  

3. Canal Reno-Herne como espaço de vivência;  

4. Conservação de edifícios industriais através do redesenho de seus espaços e 

funções, propiciando a manutenção da identidade industrial através de uma 

nova imagem, baseada em seu patrimônio cultural;  

5. Criação de um espaço de alta qualidade voltado para a instalação de novas 

empresas e escritórios, materializando o conceito de trabalhar no parque;  

6. Novas formas de morar e a habitação como elemento propulsor da 

requalificação urbana;  

7. Novas ofertas para as atividades sociais e culturais, tendo em vista a 

necessidade de qualificar os espaços de lazer, devido ao aumento do tempo 

livre, decorrente da redução da jornada de trabalho e dos novos modos de 

produção que introduzem novos estilos de vida.  

Apesar destes dezessete municípios não constituírem formalmente uma região única 

naquele momento, estabeleceu-se que os planos diretores municipais deveriam ser 

substituídos por administrações de projetos isolados que, no entendimento da equipe 

coordenadora do IBA Emscher Park GmbH, manteriam as particularidades locais e, 

concomitantemente, fomentariam a região como um todo (De Marchi, 2005). O 

princípio baseado aqui foi o de acupunturas urbanas, onde interversões pontuais 

provocam influências em seu entorno, promovendo uma integração regional.  

Desta forma, o IBA Emscher Park recebeu mais de uma centena de projetos, em todas 

as dezessete cidades existentes ao longo do rio Emscher que, naquele momento, 

abrigavam em torno de 2 milhões de habitantes. Apropriou-se da identidade local, que 

visava não só a preservação, mas como também a valorização das características das 

cidades e seus edifícios, como parte da principal proposta de regenerar econômica, 

ambiental e socialmente a região.  

Buscou-se uma alternância de atividades produtivas principais, diminuindo a indústria 

carvoeira e de metal para incentivar a indústria criativa em áreas culturais, cientificas e 

tecnológicas. Assim, houve incentivo na atração de novas empresas, instalação de 

parques científicos e instituições acadêmicas. Neste sentido, evidencia-se o Parque 

Científico Rheinelbe (Wissenschaftspark Rheinelbe), símbolo de inovação na região, o 

qual possui duas ações influenciadoras: a interna, como instituto de pesquisa e 

desenvolvimento; e externa, quando seu estabelecimento ocorre como uma 

acupuntura urbana.  

Neste âmbito, diversas estratégias de gatilho para atração de novos investimentos e 

população foram aplicadas. Cita-se aqui a promoção de eventos culturais e 
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festividades de grande porte e, principalmente, o desenvolvimento e implementação 

de projetos artísticos e arquitetônicos com artistas e arquitetos de renome 

internacional. A proposta é fortalecer a identidade local e as particularidades históricas 

da região a partir da requalificação de edifícios subutilizados e/ou da apropriação de 

materiais característicos da industrialização desta região. São exemplos desses 

projetos o Museu Küppersmühle, de Herzog e Meuron, o Marco da Paisagem, de 

Richard Serra e a mina de carvão Zollverein, desenvolvida pelo Rem Koolhaas, 

Norman Foster a SANAA, sendo esta última considerada, desde 2001, como 

Patrimônio Cultural da UNESCO. Além destes, diversas outras edificações passaram 

pelo mesmo processo de revitalização e atualmente ocupam posições de destaque na 

região, como é o caso do Gasômetro de Oberhausen.  

 

Figura 2.16 - Zollverein. 

 

Fonte: http:// www.archidaily.com.br 
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Figura 2.17 - Museu Küppersmühle. 

 

Fonte: https://afasiaarchzine.com 

 

Além destes usos, o Masterplan do IBA Emscher Park se propôs a ocupar os vazios 

existentes e requalificar espaços urbanos decadentes e obsoletos. A estratégia 

principal era de estimular a urbanidade e agregar usos urbanos complementares, 

como a habitação, o trabalho e o lazer. Neste sentido, a habitação ocupa um lugar de 

destaque, onde 21 projetos de renovação habitacional e desenvolvimento de 

complexos habitacionais foram introduzidos nesta região (De Marchi, 2005).   

Vale comentar que a região detém uma relevante malha ferroviária, decorrente da 

época industrial. O projeto do IBA Emscher Park o agrega e o requalifica, a partir de 

reconfigurações nas estações e no melhoramento das infraestruturas.  

Entre edifícios revitalizados e com novos usos, deu-se espaço para a revitalização 

ambiental do rio Emscher e a requalificação das margens, antes extremamente 

poluídos por conta da ausência de um sistema de esgotamento sanitário adequado e 

pela intensiva presença das indústrias que despejavam impropriamente seus dejetos. 

Assim, múltiplos parques e corredores verdes de diversas escalas transformam a 

paisagem urbana e proporcionam novos espaços de integração e convivência social, 

além de recuperar as condições ambientais do rio e do seu entorno. 
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Figura 2.18 - Parque Sinter. 

 

Fonte: http://www.landezine.com 

 

Importante mencionar também que estratégias de divulgação, qualificação e 

incremento de ideias e soluções internacionais a partir de concursos e concorrências 

interdisciplinares cooperaram para a diversidade de usos e ocupações implementadas 

na região.  

O sucesso de implementação do IBA Emscher Park influenciou o desenvolvimento de 

novos planos e propostas para a região, seja por iniciativa municipal, regional ou 

privada. Ainda neste momento, as ações ocorriam descentralizadas e desarticuladas, 

apesar de possuírem objetivos regionais comuns de renovação ecológica, econômica 

e social, que constantemente eram discutidos, avaliados e definidos entre os atores 

competentes, já dando indicativos de uma gestão regional (Hamm, 2006 e Gruehn, 

2013 apud Castro, 2014).  

Poucos anos após o estabelecimento deste parque, o Ministério da Economia da 

Renânia do Norte-Vestfália publica em 1997 um plano específico para o estímulo do 

turismo na região, o Masterplan für Reise ins Revier. Seguindo a mesma estratégia 

adotada no IBA Emscher Park, a identidade industrial é o ponto central da 

requalificação. Assim, foram inauguradas a Rota da Cultura Industrial (Route der 

Industriekultur), a Rota da Natureza Industrial (Route der Industrienatur) e a Rota dos 

Marcos Artísticos da Paisagem Industrial (Route der Landmarken-Kunst). 
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Figura 2.19 - Parque Blast Furnace. 

 

Fonte: http://www.landezine.com 

 

Em 2010, foi lançado o Emscher Landschaftspark, ocupando a função de um plano 

diretor do Parque Paisagístico do Emscher. O intuito era desenvolver as diretrizes 

futuras para o desenvolvimento da região, a partir de atividades industriais coexistindo 

com a paisagem urbana diversificada entre usos culturais, sociais, agrícolas e 

ambientais (Projekt Ruhr GmbH, 2005; apud Castro, 2014). 

O escritório Projeto Ruhr (Projekt Ruhr) foi criado com o objetivo de prosseguir com as 

transformações. Após alguns anos, o Projeto Ruhr é designado como “Negócios Ruhr 

Metrópole” (Wirtschaftsförderung Metropoleruhr) fortalecendo as iniciativas voltadas à 

economia criativa (De Marchi, 2005).  

As diretrizes estratégicas utilizadas nesta região apropriaram-se de ações combinadas 

e interdependentes de reestruturação produtiva, recuperação ambiental e preservação 

do patrimônio industrial, ou seja, as características de natureza ambiental e antrópica 

(como a forte identidade com o setor industrial) foram recuperadas, requalificadas e 

participam do impulso que gera o novo desenvolvimento econômico e social da região. 

Os resultados destes planos de desenvolvimento, em especial o IBA Emsher Park, 

reconfiguram drasticamente a região, a colocando em destaque nacional e 

internacional. Atualmente a Metrópole Ruhr promove a campanha “Cidade das 

cidades”, sob o slogan “5 milhões de pessoas, 53 cidades, 1 metrópole”, com o intuito 
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de fortalecimento e atração de estudantes, trabalhadores, investidores e visitantes 

para o planejamento a longo prazo. Ainda, a campanha é utilizada como ferramenta de 

empoderamento aos moradores da região.  

Há mais de 80 anos, Associação Regional do Ruhr, trabalha no melhoramento da 

qualidade de vida dos habitantes da região. No entanto, a partir de 2009, a Associação 

Regional do Ruhr torna-se a agência responsável pelo desenvolvimento de 

planejamento regional da Metrópole Ruhr. Suas funções legais incluem o 

desenvolvimento turístico e econômico, além das relações públicas da região (Ruhr, 

2018).  

O planejamento regional atual foca nos próximos dez a quinze anos. 

Macrozoneamentos de usos, com foco nas áreas a serem ambientalmente 

preservadas são consideradas. No entanto, as decisões finais são definidas pelo 

Parlamento do Ruhr.  

O Parlamento do Ruhr é o comitê composto por todas as cidades e distritos 

circunscritos na Metrópole Ruhr e representa os interesses desta região. Os 

participantes são eleitos democraticamente a cada cinco anos. Seu escopo de 

trabalho inclui comitês específicos para assuntos de planejamento, econômicos, 

ambientais, culturais, esportivos, herança industrial, entre outros.  

Possivelmente, a função mais relevante do Parlamento do Ruhr é sobre as questões 

financeiras da Associação Regional do Ruhr, o qual estabelece de quais maneiras o 

orçamento disponível será empregado. Além disso, o Parlamento Ruhr atua nas 

negociações das dívidas estaduais e federais.  

Classificada como a maior região economicamente ativa da Alemanha, a Metrópole 

Ruhr equipara-se com outras metrópoles europeias como Paris e Londres. Sua 

economia atual gira em torno de um PIB de 154 bilhões de euros, sendo o PIB per 

capita de 65 mil euros. Isso significa que a Metrópole Ruhr detém 31% de crescimento 

no PIB e representa 25% do poder econômico do estado de Renânia do Norte-

Vestfália. Prosperam lá 13.737 empresas em mercado líder e existem mais de 3 

milhões de metros quadrados específicos para logística. Ainda, são mais de 2.2 

milhões de trabalhadores, os quais produzem 5,6% do PIB nacional. Destes, apenas 

31% comutam para o trabalho, um indicativo que as funções urbanas de habitação e 

trabalho estão ativas e integradas (Ruhr, 2018). 

Em relação aos aspectos educacionais, a Metropóle Ruhr possui hoje 274 mil 

estudantes universitários, entre cinco universidades de conhecimento geral, quinze 

universidades de ciências aplicadas e em uma universidade de artes. A indústria 

cultural igualmente prospera; a exemplo da escolha da cidade de Essen, como 

representante da Metrópole Ruhr, como Capital Europeia da Cultura, em 2010 (apenas 

21 anos após o lançamento do parque). Atualmente, a região detém 3.500 

monumentos industriais, 200 museus, 120 teatros e 10 zoológicos (Ruhr, 2018). 

Esta referência internacional de planejamento regional demonstra a possibilidade de 

transformações significativas em âmbitos não apenas de reorganização do território 

urbano, mas principalmente no que se refere no aproveitamento das oportunidades 

que aquele espaço oferece.  Além disso, o processo de desenvolvimento da atual 

Metrópole Ruhr ilustra que um plano estratégico regional bem-sucedido tem a 
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capacidade de mitigar as fragilidades existentes e usufruir das condicionantes locais, a 

fim de reconfigurar-se econômica e socialmente.  

O processo de consolidação da Metrópole Ruhr exemplifica que políticas regionais são 

possíveis em curto e médio prazo, quando há cooperação entre diferentes níveis de 

governança e, ainda, com a participação ativa de atores privados. Além disso, políticas 

regionais de reestruturação fundamentalmente territorial, econômica, ambiental e 

social podem ocorrer independentemente, porém com níveis de autonomia no que se 

refere às questões específicas para cada localidade, desde que respeitem as diretrizes 

gerais do plano regional.  

 

2.6.3 Comunidade Autônoma do País Basco - diretrizes de ordenamento do 
território  

O exemplo do planejamento territorial do País Basco na Espanha, apresentado a 

seguir, tem como pressuposto a articulação regional entre as três principais cidades 

daquela região (Bilbao, San Sebastian e Victoria-Gaspiez).  

A constituição espanhola de 1978 sintetizou os fundamentos do modelo territorial, da 

organização do Estado e das competências dos níveis de governo quanto à política 

urbana (Título VIII). São quatro os níveis de organização territorial: o próprio Estado 

(governo central), os municípios, as províncias e as comunidades autônomas, e todos 

“gozam de autonomia para a gestão de seus respectivos interesses” (artigo 137). 

Municípios e províncias têm “personalidade jurídica própria” (artigos 140 e 141). No 

caso das comunidades autônomas, se reconhece o “autogoverno” (artigo 143), 

solução encontrada para responder às reivindicações nacionalistas e independentistas 

de algumas identidades regionais, como o País Basco (Euskadi). 

A Espanha conta com dezessete comunidades autônomas, que constituem as 

principais esferas de governo além do Estado, cujas competências mais importantes 

estão dispostas no artigo 148: responsabilidade pela “ordenação do território, 

urbanismo e habitação”. Na prática, cabe às comunidades autônomas legislar e 

organizar o processo de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, tanto no 

plano municipal quanto em escala regional. Nesse contexto, as políticas urbanas não 

se resumem às ações dos governos locais, e o marco institucional espanhol se 

distingue pelo expressivo poder das comunidades autônomas. 

A ordenação territorial se define dessa forma, como mediação da atividade produtiva e 

da transformação do território. É um planejamento marcado pela flexibilidade, 

consenso técnico e político ao mesmo tempo, ordenador e, entretanto, aberto à 

definição de usos e atividades compatíveis com as necessidades históricas urgentes.  

Este exemplo internacional evidencia que o território vem sendo ali planejado de forma 

a integrar as diversas pequenas cidades e centralidades que nascem em meio às 

metrópoles contemporâneas, a partir de uma prática que trata desde a escala do 

fragmento urbano até a escala regional. Esse urbanismo de escalas interligadas se 

utiliza de vários instrumentos e intervenções sincronizados, a partir de suas 

especificidades e abrangência: o Plano Estratégico, as Diretrizes de Ordenação 
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Territorial (DOTs), Planos Setoriais e Parciais, Plano de Ordenação e Uso do Solo e 

Projetos Urbanos. 

Nesse estudo de caso, é importante deter a figura das Diretrizes de Ordenação 

Territorial - DOTs, elaboradas em 1994 e atualizadas em 2015, cuja formulação teve 

como objetivo contemplar os municípios com um sistema integrado de planejamento, 

procurando criar uma prática articulada para o planejamento dos municípios. 

As Diretrizes de Ordenamento Territorial – DOTs, se constituem nas principais 

orientações para a gestão do território, definindo dessa forma a Estratégia Territorial 

daquele espaço. A partir delas, são detalhados os Planos Territoriais Setoriais (PTS) e 

os planos para áreas funcionais específicas, os Planos Territoriais Parciais (PTP). 

As DOTs se estruturam como o nível de planejamento coordenador de todos os 

projetos estratégicos que impliquem na promoção de desenvolvimento do território 

autônomo do País Basco, com o intuito imediato de aprimorar e suprir infraestruturas e 

serviços. 

Cabe também às DOTs, estabelecer critérios e normas gerais para o planejamento de 

cada município, como por exemplo, no caso de Bilbao, o Metrô que assumiu a 

vocação regeneradora, calcada na mobilidade, em nível regional (SERRA, 2010).  

As DOTs de 1994 sintetizaram os vários diagnósticos setoriais, apontando para a 

existência de grupos de municípios que exigiam planejamento integrado, salientando 

que o crescimento de alguns deles, como Bilbao e San Sebastián, por exemplo, havia 

acarretado na incorporação de núcleos menores formando conurbações expressivas. 

Os princípios orientadores da revisão das DOTs em 2015 foram desenvolvidos ao 

longo da descrição do modelo territorial proposto e estão, resumidamente, listados 

abaixo: 

1. Incorporar a infraestrutura verde e o valor dos serviços ecossistêmicos para o 

gerenciamento do ambiente físico. 

2. Visibilizar de forma específica o habitat rural no planejamento territorial. 

3. Incorporar a figura dos eixos de transformação no sistema urbano. 

4. Otimizar o uso de terras já artificializadas promovendo a regeneração, 

urbanização e mistura de usos, além de evitar crescimento ilimitado por meio 

do estabelecimento do perímetro de crescimento urbano. 

5. Promover uma resposta ágil e eficaz às necessidades de espaços para novas 

atividades econômicas, defendendo fundamentalmente a regeneração, 

renovação e redensificação do solo existente. 

6. Incluir a gestão da paisagem através dos instrumentos de gestão. 

A associação e a participação de distintos níveis de planejamento se relacionam 

diretamente à participação pública sinérgica das várias instituições de níveis 

diferentes, o que se verifica na observação da fonte dos investimentos públicos, que 
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são municipais, mas também são provinciais (Governo Basco) e também provieram do 

governo central (passando as terras portuárias à posse do município). Embora a 

Comunidade Autônoma do País Basco se encontre distante da prática de uma 

situação ideal de integração de níveis de planejamento e de efeitos territoriais, é 

inegável que muitos avanços foram obtidos nos últimos trinta anos, tempo em que 

ações territoriais sinérgicas vêm sendo realizadas no intuito de promover um 

desenvolvimento integrado de municípios e regiões. 

 

Tabela 2.5 - Aspectos Gerais da Região 

Localidades 

Superfície 

Total 
População 

Densidade 

Total 

Superfície 

Qualificada 

Densidade 

Urbana 

(km2) (Hab.) (Hab./km2) (km2) (Hab./km2) 

Bilbao 40,59 342.481 8.457,57 19,39 17.661,67 

Donostia/ San 

Sebastian 
61,00 180.179 2.953,75 23,69 7.605,76 

Vitoria -Gasteiz 276,34 241.451 873,87 65,79 3.686,74 

Fonte: Eustat y Udaíplan, 2017. 

 

Os princípios orientadores da revisão das DOTs são aqueles que estão listados 

abaixo: 

- Incorporar a infraestrutura verde e o aprimoramento dos serviços ecossistêmicos ao 

arranjo do ambiente físico. 

- Visibilizar de forma específica o habitat rural no planejamento territorial. 

- Incorporar a figura dos eixos de transformação no sistema urbano. 

- Otimizar o uso de terras já antropizadas promovendo a regeneração urbana e 

misturas de usos, bem como evitar crescimento ilimitado através do estabelecimento 

de perímetros de crescimento urbano. 

- Promover uma resposta ágil e eficaz às necessidades de espaços para novas 

atividades econômicas, fundamentalmente buscando a regeneração, renovação e 

redensificação do solo existente. 

- Incluir a gestão da paisagem através dos instrumentos de organização territorial. 

- Incorporar o conceito de gestão sustentável de recursos: água, soberania energética, 

economia circular e autossuficiência conectada (recursos de matérias-primas). 

- Promover a mobilidade e a logística sustentável, prestando especial atenção à 

mobilidade de pedestres e ciclistas, do transporte público multimodal e otimização da 

combinação dos diferentes modos de transporte, num cenário temporal em que haverá 

os serviços do trem de alta velocidade. 
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– Incluir questões recentes na ordenação do território que são consideradas de caráter 

transversal como a acessibilidade universal, a perspectiva de gênero, a “euskera” 

(língua basca), o câmbio climático, a saúde e a interrelação territorial. 

- Promover uma boa governança na gestão da política pública da ordenação do 

território, a partir, principalmente, da implementação e da avaliação dos planos, da 

participação e da integração administrativa. 

Quanto à Infraestrutura Verde, seu conceito diz respeito ao de um corredor ecológico; 

oferece múltiplas oportunidades em vários aspectos, como meio ambiente, saúde, 

economia ou lazer, entre outros. Por seu turno, a Avaliação dos Serviços 

Ecossistêmicos oferece uma base metodológica que pode ser útil para avaliar a 

contribuição deles para a sociedade. 

A quantificação e mapeamento dos Serviços Ecossistêmicos são considerados 

requisitos essenciais para a implementação do conceito de serviços ecossistêmicos na 

tomada de decisões sobre o planejamento e a gestão sustentável do território. 

Conhecer a distribuição espacial dos diferentes serviços oferece informações muito 

importantes para identificar áreas-chave a serem conservadas e / ou restauradas, que 

devem fazer parte da Infraestrutura Verde. 

A figura chamada "Eixos da Transformação" aplica-se a áreas territoriais de caráter 

fundamentalmente linear que conectam os diferentes assentamentos urbanos, 

permitindo o planejamento da transformação, melhoria e da regeneração desenvolvido 

de maneira coerente e coordenada. 

Assim, as DOTs estruturam o sistema urbano através de três elementos fundamentais: 

sistema polinuclear de Capitais dos Territórios Históricos, a rede de cidades médias e 

pequenas - Áreas Funcionais e os Eixos de Transformação. 

Com o objetivo de alcançar o fortalecimento, a articulação e o desenvolvimento 

sustentável das cidades, meios de comunicação e seu ambiente territorial, propõe-se a 

introdução da figura denominada "Eixos da Transformação". Constituem áreas 

territoriais de natureza linear, dotados de transporte coletivo, que articulam o 

desenvolvimento das cidades medias, aumentando seu protagonismo com critérios de 

sustentabilidade e evitando o crescimento urbano nas áreas sensíveis dos fundos de 

vale. 

Os Eixos da Transformação guiam os processos de desenvolvimento urbano e 

facilitam o uso de transporte coletivo, densificando os espaços já construídos e 

evitando a ocupação urbana de novas áreas. Eles permitem dar coerência aos 

diferentes espaços urbanos, limitar a urbanização difusa, melhorar a qualidade 

ambiental e paisagística e favorecer a densidade, renovação urbana e o surgimento de 

espaços de inovação. Eles são elementos para interconectar Áreas Funcionais e 

melhorar a capacidade das cidades de porte médio de participarem das dinâmicas de 

desenvolvimento das áreas metropolitanas. 

Os eixos lineares são os mais adequados para organizar sistemas de transporte 

coletivo. As estruturas lineares são as mais eficientes e sustentáveis e permitem 

organizar o desenvolvimento das áreas urbanas em correspondência com corredores 

ecológicos, eixos de comunicação e sistemas de transporte coletivo altamente 
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acessível. Eles representam uma oportunidade para relacionar as diferentes unidades, 

promovendo o caráter integrador de sistemas. 

O sistema urbano integrado pelas Capitais dos territórios históricos em conjunto com a 

rede de cidades médias constitui o território onde mais de 90% da população reside. 

Para garantir a articulação adequada entre as referidas áreas, evitando a sua 

consideração como unidades territoriais de caráter isolado, considera-se necessário 

introduzir um elemento que permita a orientação, promover e coordenar os diferentes 

processos de renovação e transformação que ocorrem neles.  

Os eixos de transformação de acordo com as características de cada um deles, tratam 

dos seguintes assuntos: 

1. Eixos verdes. 

2. Eixos de articulação urbana. 

3. Eixo do transporte coletivo. 

4. Espaços para pedestres e bicicletas. 

5. Permeabilidade transversal. 

6. Intensidade urbana e mistura de usos. 

7. Eixo da criatividade. 

8. Eixos da renovação urbana. 

9. Arquitetura bioclimática e urbanismo. 

A quantificação residencial regulamentada nas DOTs é um instrumento válido para 

racionalizar o dimensionamento do crescimento urbano das populações. No entanto, o 

conceito de finitude territorial torna necessário incorporar o conceito de perímetro de 

crescimento urbano para estabelecer um limite físico máximo aos processos de 

expansão urbana que é razoável de acordo com critérios sustentabilidade ambiental, 

econômica e social e que priorize a redensificação e a renovação das áreas já 

urbanizadas. Isso traduz as boas práticas experimentadas pelas regiões de áreas 

urbanas dinâmicas, como Munique, Portland ou Helsinque. 

O estabelecimento de perímetros de crescimento urbano (PCU) é um elemento 

essencial para espaços ou territórios inovadores e sustentáveis pelas seguintes 

razões: promove densidade, compacidade, centralidade e regeneração urbana; 

preserva a paisagem e permite a gestão mais eficiente dos recursos naturais; melhora 

a funcionalidade de serviços e sistemas de transporte; reduz as necessidades de 

deslocamento diário. 

Os limites de crescimento urbano devem levar em conta manutenção das inter-

relações do meio urbano com o espaço físico adjacente, favorecendo a existência de 

elementos de conexão como trilhas, cursos de água, espaços de vegetação nativa, 

solos de alto valor estratégico que poderiam ser utilizados como jardins urbanos, etc. 
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Finalmente, deve-se notar que a definição do Perímetro de Crescimento Urbano 

constitui uma ferramenta que pode justificar a abordagem de possíveis 

desclassificações de terras urbanizáveis através da revisão do planejamento 

municipal, como consequência da adoção de critérios de uso sustentável da terra. 

As Diretrizes de Gestão da Terra de 1997 forneceram os critérios para a quantificação 

residencial no planejamento dos municípios, fornecendo um quadro de referência aos 

Planos Territoriais Parciais. No entanto, como resultado da passagem do tempo, a 

questão da quantificação residencial precisa ser adaptada à situação atual. As 

mudanças produzidas principalmente por variações demográficas, pela evolução do 

tamanho da família, pela evolução do parque habitacional e seu uso, e pela 

antropização da terra, precisam ser levadas em conta. 

Os objetivos propostos para a revisão do modelo territorial em termos de quantificação 

residencial são: 

1. Limitar a antropização da terra para fins residenciais, respondendo a critérios 

de racionalidade de seu uso e sustentabilidade. 

2. Auxiliar os municípios no cálculo de suas necessidades residenciais e 

capacidade residencial da revisão do planejamento urbano. 

3. Estabelecer uma abordagem dupla para a quantificação residencial, não 

impondo limitações na capacidade residencial de terrenos urbanos, e aplicando 

o método geral de quantificação apenas na terra urbanizável prevista. 

As Diretrizes de 1997, no capítulo 19 "Compatibilidade do Planejamento Municipal", 

identificam a existência de diversos grupos de municípios que necessitam de 

planejamento integrado e todas aquelas situações em que é necessário estabelecer 

mecanismos para garantir que o planejamento de municípios adjacentes ou inter-

relacionados seja elaborado e desenvolvido de forma coordenada, salvando assim os 

limites municipais. 

 

2.7 Relações entre as referências internacionais e a Metrópole Paraná Norte 

Os três estudos de caso realizados permitem uma compilação de diretrizes de 

desenvolvimento macrorregional que podem colaborar com a elaboração de propostas 

para a Metrópole Paraná Norte: 

• Ordenação regional pela estruturação policêntrica de cidades, com 

qualificação de centralidades e estruturação de corredores/eixos de 

integração, transformação e desenvolvimento, pautados na diversidade de 

usos, mobilidade, densificação, infraestrutura urbana e verde, atendendo 

interesses sociais. 

• Planejamento regional com base no macrozoneamento de usos, em ações 

estratégicas pontuais de reflexo regional, na recuperação ambiental e 

gestão da paisagem, bem como na otimização e regeneração urbana 

evitando crescimento ilimitado de perímetros urbanos. 
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• Promoção de uma resposta ágil e eficaz às necessidades de espaços para 

novas atividades econômicas, compatíveis com a mobilidade e logística 

sustentáveis, prestando especial atenção a pedestres e ciclistas, ao 

transporte público multimodal e otimização da combinação dos diferentes 

modos de transporte. 

• Incorporação do conceito de gestão sustentável de recursos: água, 

soberania energética, economia circular e autossuficiência conectada 

(recursos de matérias-primas). 

• Promoção de uma boa governança na gestão da política pública por meio 

da cooperação estratégia e a criação de comitês específicos para assuntos 

de planejamento, implementação e avaliação dos planos. Participação e 

integração administrativa e criação de Agência Metropolitana de 

Desenvolvimento ou Associação regional. 

 

2.8 Caracterização Sócio Territorial 

O estilo de ocupação da região da Metrópole Paraná Norte caracteriza-se como 

resultante de um regime de colonização dirigida, em grande parte, pelo capital privado, 

nacional e mesmo internacional. O loteamento das terras em pequenas parcelas, 

atraiu para a região milhares de trabalhadores imigrantes, que voltaram sua produção 

para consumo próprio e para comercialização. A estruturação viária e ferroviária 

conectou estes pontos de produção e possibilitou o escoamento da produção, 

induzindo a formação de centros urbanos em apoio a expansão destas atividades 

agrícolas, resultando em um adensamento populacional intensivo e extensivo.  

A grande maioria dos 15 municípios componentes do recorte em questão enquadra-se 

na mesorregião Norte Central Paranaense, validando, portanto, macroleituras 

referentes a esta, no sentido de sua configuração.  

A mesorregião Norte Central Paranaense concentrava no início da década de 1970 

cerca de 1,5 milhão de habitantes, destacando-se como a área mais populosa do 

Estado, particularmente em termos rurais, gerando reflexos na urbanização da região. 

Especialmente a partir dos anos 70 a região moderniza-se rapidamente e sofre um 

processo de substituição da cultura cafeeira pela produção de commodities e 

ampliação das áreas de pastagens, com expressivo reflexo na empregabilidade da 

área rural que desencadeia um intensivo processo de urbanização da região pautado, 

portanto, no movimento campo cidade. 

A população rural entra em ritmo de decréscimo acelerado, inclusive superando a 

média paranaense entre 1970 e 1980, porém, mantendo ainda uma das mais elevadas 

proporções de população rural, sendo que a situação de saldos migratórios negativos 

para o meio rural se mantém durante os anos 90. Esta situação é de tal modo 

significativa que mesmo com os ganhos populacionais das áreas urbanas a região 

como um todo expressa perda de população. 

No entanto, entre os anos de 1995 e 2000 a região apresenta uma ligeira inflexão 

nessa tendência revelando um saldo positivo nas trocas populacionais, constituindo, 

juntamente com a Região Metropolitana de Curitiba, as duas únicas mesorregiões 

paranaenses a evidenciarem uma forte absorção populacional, tanto do ponto de vista 
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intermesorregional. Destacam-se aqui os municípios de Londrina e Maringá que entre 

os anos 1970 e 1980 evidenciaram expressivas taxas de crescimento da população 

total diferenciando-se da dinâmica de forte perda experimentada pela grande maioria 

dos demais municípios componentes da mesorregião, mantendo este padrão nas 

décadas seguintes, de modo que, em 2000, concentravam, em conjunto, 40% do total 

da população mesorregional.  

Esta dinâmica populacional reflete-se nos municípios vizinhos, estabelecendo 

manchas urbanas contínuas de ocupação, sendo que entre os anos de 1991 e 2000 

os municípios de Cambé e Ibiporã (limítrofes a Londrina) bem como Rolândia chegam 

a apresentar taxas de crescimento superiores as de Londrina. Limítrofes a Maringá, 

crescem a ritmos significativos Sarandi, Paiçandu e Marialva, sendo que o eixo de 

aglomeração bipolarizado por Londrina e Maringá, com grau de urbanização de 97% e 

98,4% respectivamente, contava ainda com municípios populosos e com alto de 

urbanização como Sarandi, Paiçandu e Arapongas, configurando um aglomerado 

altamente urbanizado. Esse processo reflete diretamente na distribuição geográfica da 

população, causando intensos impactos na estrutura urbana e nas condições de 

gestão destas cidades.  

A polarização concorrente entre Londrina e Maringá, dentro de um projeto de 

colonização que previa uma rede linear de centros e pequenos núcleos de apoio, 

reflete não somente em todo o interior do Estado, como alcança ainda o Mato Grosso 

do Sul (região de Dourados) e São Paulo (regiões de Presidente Prudente e Assis), 

sendo que Londrina destaca-se por apresentar um grande número de municípios na 

área de abrangência de sua polarização (inclusive Maringá), desenhando uma mancha 

única que abrange Cambé e Ibiporã e que posteriormente se reproduz no entorno de 

Maringá, que incorporou Sarandi e Paiçandu.  

Diferencia-se aqui porém, as características dos municípios contíguos a estes dois 

polos, sendo que enquanto os municípios de Sarandi e Paiçandu, que conformam 

contiguidade de ocupação à área urbanizada de Maringá, apresentam características 

de municípios periféricos expressas em IDH-M bem abaixo do polo, Cambé e Ibiporã, 

por sua vez, que também conformam áreas urbanizadas contíguas a Londrina, fogem 

ao padrão e apresentam indicador similar ao do município-polo. Fica caraterizada, 

assim, a origem da atual configuração do uso e ocupação do solo do recorte Metrópole 

Paraná Norte, estabelecendo o pano de fundo das leituras que se seguem.  

 

2.8.1 As relações entre os municípios da Metrópole Paraná Norte 

O desenvolvimento territorial é, muitas vezes, pautado por elementos lineares como 

vias (rodovias, ferrovias, hidrovias) como indutores de crescimento. No caso do recorte 

em questão, além da linha férrea indutora do desenvolvimento da região, a época da 

colonização, a BR-369 atua como elemento conector e indutor do crescimento das 

manchas urbanas da Região. 

É o caso de Londrina, Ibiporã e Cambé, que sofreram um processo gradual que 

praticamente já os conectava na década de 1980, em um contínuo de aglomeração de 

padrão linear, capaz de abranger até mesmo municípios mais distantes como 

Rolândia, Apucarana e Arapongas.  
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Figura 2.20 – Relações entre municípios 

 

Fonte: Polidoro (2011), adaptado por Cobrape - URBTEC  

 

Neste mesmo sentido podem ser identificados outros eixos viários que promovem a 

conexão e indicam o caminho de ocupação do solo na região: 

O município de Arapongas é cortado pela BR-369 no sentido norte-sul, passando pela 

sede urbana conectando-o aos municípios de Apucarana (22 km), Londrina (36 km), 

Cambé (25 km) e Rolândia (15 km) e interliga-se ainda a Mandaguari pela PR-444, 

atuando como um importante ponto nodal da região. 

 

2.8.2 Configuração da Ocupação do Solo nas Regiões Metropolitanas de 
Londrina e Maringá 

Para melhor entender a composição espacial da Metrópole Paraná Norte, busca-se 

aqui configurar a conformação dos eixos de maior destaque na região: 
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Londrina/Arapongas/Cambé/Rolândia/Ibiporã 

A evolução da aglomeração urbana da Região Metropolitana de Londrina, iniciada na 

década de 1970, entre Londrina e Cambé, ao longo dos anos de 1980 avança não 

permitindo mais distinção de limites entre os dois municípios, processo que continua 

nos anos de 1990 ao longo da BR-369. Uma década depois, verificou-se o 

crescimento da área urbana de Rolândia e Ibiporã, em direção à Cambé e Londrina 

respectivamente.  

Segundo IBGE (2000) o município de Arapongas participava com aproximadamente 

12% na composição da mancha metropolitana de Londrina, Cambé com 14%, Ibiporã 

com quase 22%, Rolândia com pouco menos de 9% e o polo Londrina com mais de 

42% do total. No caso de Maringá, ainda segundo IBGE, em 2000 o município de 

Marialva representava 19% da mancha urbana metropolitana, Paiçandu 9%, Sarandi 

um pouco mais de 10% enquanto o polo Maringá chegava a quase 62% do total. 

Em 2010 a ocupação urbana avançou entre Rolândia, Cambé, Londrina e Ibiporã, ao 

passo que o município de Jataizinho apresentava expansão em direção à Ibiporã. 
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Figura 2.21 – Manchas urbanas e metropolitanas por ocupação na Região 
Metropolitana de Londrina. 

 
 

Fonte: PARANACIDADE, 2016. 
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Figura 2.22 - Manchas urbanas e metropolitanas por ocupação na Região 
Metropolitana de Maringá. 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2016. 

 

Maringá/Sarandi/Paiçandu/Marialva 

Nos anos entre 1980 e 1990, iniciou-se o extravasamento da mancha urbana do polo 

metropolitano por sobre os municípios limítrofes, Sarandi e Paiçandu, a leste e a oeste 

de Maringá, respectivamente, num nítido processo de conurbação entre as três áreas 

fronteiriças. Porções dos municípios de Maringá, Paiçandu e Sarandi (além de 
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Marialva cuja mancha de ocupação está bastante próxima a Sarandi) passaram a 

compor uma ocupação continuada. 

Os municípios de Sarandi e Paiçandu apresentam altos índices de mobilidade 

pendular, sendo que mais de 30% do total de seus moradores saem em direção a 

Maringá para estudar ou trabalhar e retornam todos os dias. Estes municípios, 

somados a Marialva somente no que se refere ao trabalho, correspondem a 50% das 

viagens realizadas pelos municípios da Região Metropolitana de Maringá com destino 

à cidade polo, sendo que no interstício entre o polo e estes municípios se encontra 

uma população com baixa qualificação e elevada condição de isolamento social. 

A existência de itinerários metropolitanos reforça a conexão de Maringá com Paiçandu 

e Sarandi demonstrando resultado sócio espacial como o ilustrado abaixo, uma 

densidade populacional que no caso de Sarandi dá continuidade à configuração da 

área de Maringá contígua a seu território e em Paiçandu, apesar do interstício 

apresentado no limite entre as duas cidades, demonstra já ao transpor a fronteira, um 

indicativo de reprodução do padrão centro-leste de Maringá. Tanto o território de 

Sarandi quanto o de Paiçandu, contíguos ao município de Maringá, mantêm a 

configuração de baixa renda existente na periferia de Maringá. 

 

Figura 2.23 - Densidade populacional (hab/ha). 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - SEDU, 2004.  
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Figura 2.24 - Predominância de Renda dos Responsáveis por Domicílio (2000). 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - SEDU, 2004.  

 

Rolândia/Arapongas – Apucarana 

Na década de 1960 o núcleo urbano de Arapongas se expande para leste, pelo eixo 

indutor da estrada de ferro e da rodovia BR-369, ao longo do qual, a partir da década 

de 1970, surgem ocupações de atividades industriais, comerciais e prestadoras de 

serviço de médio e grande porte refletindo ao longo dos anos na produção imobiliária, 

do município. 

Na década de 1980, surgiram conjuntos habitacionais e novos loteamentos de forma 

dispersa no território urbano, isolados da malha urbanizada, contribuindo tanto para o 

aparecimento de diversos vazios urbanos quanto de núcleos de ocupação isolados. 

Atualmente, porém, o padrão de ocupação do núcleo urbano central é adensado 

quase não apresentando vazios urbanos.  
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Figura 2.25 – Evolução da ocupação de Arapongas. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas, 2008.  

 

Evidencia-se nas imagens a seguir a tendência de conturbação entre os municípios de 

Arapongas e Rolândia, onde é possível observar um padrão de ocupação 

fragmentada, ilustrativa de um processo rápido e desordenado, tanto ao sul do 

município de Rolândia quanto ao norte do Município de Arapongas. É possível ainda 

perceber o crescimento urbano do município de Arapongas em direção ao sul, sentido 

Apucarana. 
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Figura 2.26 – Mancha urbana dos municípios de Arapongas e Rolândia em 1996 
e 2011.  

  

  
Fonte: Escobar; Silveira; Pereira Neto, 2013. 
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Configura-se assim a ocupação do solo do conjunto de municípios componentes da 

Metrópole Paraná Norte e suas interconexões espaciais como ilustra o mapa abaixo. 

 

Figura 2.27 – Áreas urbanizadas nos municípios pertencentes a Metrópole 
Paraná Norte, em 2013. 

 

Fonte: Cunha,2013 e Google Earth, 2013. 

 

Os mapas do Paraná abaixo ilustram a classificação do IBGE que enquadra tanto 

Londrina quanto Maringá como Capital Regional B, ou seja, as duas apresentariam o 

mesmo nível de centralidade em relação às suas respectivas áreas de influência. É 

possível também perceber o nível de integração entre os municípios das 

aglomerações urbanas identificadas. 
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Figura 2.28 – Denominação de centralidades (2007) e Referências para definição 
das aglomerações urbanas (2015) 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2007 e 2015, adaptado por Cobrape-URBTEC  
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No intuito de compreender em que medida os 15 municípios da Metrópole Paraná 

Norte configuram um possível recorte regional, no sentido de similaridades de 

características, foram elaborados alguns mapas ilustrativos. 

Os mapas comparativos a seguir permitem identificar mais diferenças do que 

similaridades entre os municípios da Metrópole Paraná Norte. Uma leitura comparativa 

entre os polos permite perceber uma posição intermediária de Apucarana, que de 

forma geral se enquadra entre Londrina e Maringá sendo que o último não ultrapassa 

os números de Londrina apenas nos quesitos área e população, mostrando-se um 

município de maior IDHM, maior densidade demográfica e grau de urbanização 

alcançando a mesma faixa de Londrina, maior em área e população, no que se refere 

ao Produto Interno Bruto municipal. 

O município de Maringá chama a atenção, porém por se diferenciar, mais 

notadamente do que Londrina, de seus municípios de entorno. Os mapas permitem 

perceber que os aspectos positivos atribuídos a Maringá não se distribuem 

uniformemente por sua região de abrangência, agregando aos municípios vizinhos 

questões como alta densidade demográfica, alto grau de urbanização, mas com IDHM 

e PIB municipal notadamente inferior ao polo. 

 

Figura 2.29 – Mapa de Índice de Desenvolvimento Humano (2010).  

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 2.30 - Mapa de área dos municípios (2018) 

 

Fonte: adaptado de IBGE, 2018. 

Figura 2.31 - Mapa de população absoluta (2017) 

 

Fonte: adaptado de IBGE, 2017. 
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Figura 2.32 - Mapa de densidade demográfica (2010) 

 

Fonte: adaptado de IBGE, 2010. 

 

Figura 2.33 - Mapa de grau de urbanização (2010) 

 

Fonte: adaptado de IPARDES, 2010. 
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Figura 2.34 - Mapa de produto interno bruto (2015) 

 

Fonte: adaptado de IBGE, 2015. 

 

Já no caso de Londrina, em que pese uma área e uma população bem maior que a 

dos municípios do seu entorno, o PIB e o IDHM se distanciam menos. 

O município de Apucarana, único município da sua região metropolitana componente 

do recorte Metrópole Paraná Norte apresenta, de forma geral, características mais 

próximas aos outros municípios da região. Uma vez desconsiderados os polos 

Londrina e Maringá na leitura é possível perceber certa uniformidade, ou pelo menos, 

menor disparidade entre os municípios, notadamente no que diz respeito ao IDHM. 

As leituras subsequentes poderão identificar se esta realidade aqui delineada se 

reflete no recorte em questão, também em termos espaciais. 

 

2.9 Evolução da Mancha Urbana da Metrópole Paraná Norte 2000/2018 

Por fim ilustra-se aqui a evolução da mancha de ocupação urbana na composição dos 

municípios pertencentes ao recorte em questão. As imagens abaixo permitem 

perceber um crescimento contínuo que só faz cada vez mais reforçar a indicação de 

possível conexão entre os municípios da região, cujas manchas de ocupação urbana 

tanto se expandem em tamanho quanto se encaminham na direção umas das outras, 



97 
  

preenchendo espaços antes apenas esboçados, no sentido de formarem uma só linha, 

que se desenvolve ao longo de eixos viários indutores de crescimento na região. 

Figura 2.35 – Mapa de manchas urbanas em 2010 e 2018 nos municípios 
pertencentes a Metrópole Paraná Norte.  

 

 

Fonte: adaptado de MapBiomas, 2018; Google Earth, 2018 
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2.10 Padrões de Uso e Ocupação dos Municípios do Plano da Metrópole 
Paraná Norte 

 

2.10.1 Área Rural 

A área rural da Metrópole Paraná Norte se caracteriza por um processo de expressiva 

perda de população que se iniciou na década de 1970, quando representava 40% da 

população total, sendo que atualmente corresponde a apenas 3,5% da população total 

da região. 

Muitos fatores são responsáveis por esse resultado, entre eles, a alteração da 

produção agrícola da região na década de 1970, quando os cafezais cedem espaço 

para a cultura da soja. De 1970 a 1980, a área de plantio da soja aumenta de 304.200 

hectares para 2.410.800 hectares em 1980, praticamente oito vezes maior.  

Como a soja exige pouca mão de obra e grandes áreas de plantio, as consequências 

foram o esvaziamento da população rural e o desaparecimento das pequenas 

propriedades. Observa-se que no ano de 1960, a população urbana era de 72.857 

hab. e a rural de 61.964 hab., mesmo com todos os problemas decorrentes da 

cafeicultura. Porém, em 1970, a população da área urbana cresce para 156.566, 

enquanto a rural passa para 72.266 (Fresca, T.M. Mudanças recentes na expansão 

físico-territorial de Londrina. Revista do Departamento de Geociências, Londrina, v. 11, 

nº 2, 2002). 

O aumento da área ocupada por pastagens; a introdução de novas culturas como a 

soja e o trigo; a introdução e expansão de novas formas de comercialização da 

produção através das cooperativas, obrigaram a modernização na agricultura tanto do 

ponto de vista do uso de novas tecnologias, como do ponto de vista social, com a 

concentração das terras nas mãos de poucos produtores, enquanto outros produtores 

(parceiros, meeiros, arrendatários) foram sendo expulsos. As repercussões destes 

processos foram sentidas mais rapidamente nas cidades como mostra a tabela a 

seguir.  

Tabela 2.6 – Percentual da população rural 

Município 

% Pop.Rural / Pop. Total % Pop. 
Rural 

2010/Pop. 
Rural 1970 

1970 1980 1991 2000 2010 

Apucarana 36,7 16,4 9,5 7,0 5,6 26,8 

Arapongas 28,6 11,8 7,0 4,3 2,2 15,7 

Cambe 62,2 16,8 9,5 7,1 3,9 17,1 

Cambira 88,8 75,8 60,5 37,3 24,3 9,8 

Ibiporã 52,1 27,4 12,6 7,1 4,8 16,3 

Jandaia do Sul 47,2 28,6 17,4 13,2 9,6 18,8 

Jataizinho 60,9 30,5 19,5 8,9 6,9 12,5 

Londrina 28,4 11,5 6,0 3,1 2,6 20,4 

Mandaguaçu 73,0 49,0 24,3 16,1 11,1 18,0 
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Município 

% Pop.Rural / Pop. Total % Pop. 
Rural 

2010/Pop. 
Rural 1970 

1970 1980 1991 2000 2010 

Mandaguari 62,2 40,0 24,3 9,9 5,3 9,1 

Marialva 74,5 26,2 28,5 23,0 19,3 22,1 

Maringá 17,7 4,5 2,6 1,6 1,8 29,9 

Paiçandu 71,9 26,3 5,4 3,7 1,4 5,6 

Rolândia 56,5 34,9 19,4 9,6 5,4 11,5 

Sarandi - - 3,7 2,7 0,8 - 

Total 40,0 16,4 8,4 4,9 3,5 18,4 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1950/2010. 

Enquanto em 1970, a população rural respondia por 40% da população total da MNP, 

em 2010 passou a representar 18,4%. Com isso, houve um crescimento das cidades e 

um aumento de áreas periféricas urbanas, ocupadas pela população que saiu do 

campo e não estava apta para os empregos urbanos. 

Com relação aos estabelecimentos agrícolas, observa-se na tabela abaixo que a 

região dispõe de 10.454 estabelecimentos em uma área total de 452.053 ha, com 

tamanhos que variam entre 6.515 ha (Sarandi) e 114.654 ha em Londrina. 

Tabela 2.7 – Número e área dos estabelecimentos agrícolas em 2017 

Município 
Nº de estabelecimentos 

agrícolas - 2017 

Área dos 
estabelecimentos 

agrícolas (ha) - 2017 

Apucarana 1.308 45.065 

Arapongas 568 28.169 

Cambé 563 38.751 

Cambira 554 13.647 

Ibiporã 482 19.594 

Jandaia do Sul 469 11.774 

Jataizinho 222 13.524 

Londrina 2.205 114.654 

Mandaguaçu 346 23.732 

Mandaguari 743 24.632 

Marialva 1.351 35.746 

Maringá 654 29.516 

Paiçandu 179 14.066 

Rolândia 666 32.668 

Sarandi 144 6.515 

Total 10.454 452.053 

Fonte: IBGE – Censo Agrícola 2017 
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Com relação ao número de pessoas ocupadas na área rural dos municípios da 

Metrópole Paraná Norte, ressalta-se que em dois municípios, Arapongas e 

Mandaguari, este se apresenta maior que o número de pessoas residentes na área 

rural dos municípios. É possível supor que possam ser moradores da área urbana que 

se deslocam para trabalhar na área rural. 

Tabela 2.8 – Pessoal ocupado na área rural em 2017 

Município População Rural 
Pessoal ocupado 

atividade rural 

Apucarana 6.821 4.421 

Arapongas 2.299 2.932 

Cambé 3.781 2.265 

Cambira 1.761 1.119 

Ibiporã 2.303 1.521 

Jandaia do Sul 1.938 1.816 

Jataizinho 822 371 

Londrina 13.181 9.890 

Mandaguaçu 2.196 1.178 

Mandaguari 1.724 2.166 

Marialva 6.167 4.171 

Maringá 6.424 4.249 

Paiçandu 491 850 

Rolândia 3.113 3.399 

Sarandi 701 966 

Total 53.722 41.314 

Fonte: IBGE –Censo Agrícola 2017 

Ressalta-se ainda, que é a principal região produtora de cana-de-açúcar, algodão e 

casulo de seda, destacando-se também na produção de hortaliças e frutas. Também 

no que se refere à pecuária, o norte do estado tem grande representatividade na 

produção de leite.  

Tabela 2.9 – Intoxicações e quantidade de agrotóxicos utilizados em 2011 

Município 
Notificações de intoxicação por 

agrotóxico (nº/100 mil hab) 
Quantidade de agrotóxicos por 

área plantada (kg/ha/ano) 

Apucarana 2,46 7,84 

Arapongas 5,68 8,23 

Cambé 0,00 7,80 

Cambira 0,00 8,97 

Ibiporã 4,11 7,51 

Jandaia do Sul 0,00 8,85 

Jataizinho 411,18 13,60 
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Município 
Notificações de intoxicação por 

agrotóxico (nº/100 mil hab) 
Quantidade de agrotóxicos por 

área plantada (kg/ha/ano) 

Londrina 0,59 11,80 

Mandaguaçu 39,98 6,27 

Mandaguari 9,16 10,10 

Marialva 15,52 9,41 

Maringá 1,38 12,13 

Paiçandu 8,26 7,79 

Rolândia 0,00 8,88 

Sarandi 0,00 7,50 

Fonte: MS/DATASUS/SINAN NET - Sistema Nacional de Notificações de Agravos; IBGE 

(2010) – Censo Agropecuário 2011; SEAB/ADAPAR/SIAGRO (2012). 

De acordo com o Zoneamento Econômico-Ecológico do Paraná, os municípios do 

Plano da Metrópole Paraná Norte se incluem na Unidade Sócio econômica Foz do 

Iguaçu Londrina. Segundo o diagnóstico do ZEE-PR, a unidade não apresenta 

restrições significativas devido ao predomínio de baixa fragilidade geoambiental face 

aos relevos de baixa declividade e solos bem desenvolvidos. Em áreas restritas com 

ocorrências de solos pouco profundos, associados a relevo com moderada a altas 

declividades, apresenta alta fragilidade a erosão. Apresenta baixa ocorrência de 

remanescentes florestais naturais e conflito pelo uso da água nas áreas urbanas de 

Londrina/Cambé, Maringá, Cascavel e Toledo.  

A região tem potencialidade para agricultura intensiva de grãos em função da alta 

aptidão agrícola e crescimento da atividade agroindustrial e de equipamentos 

agrícolas; para pecuária intensiva com sistemas confinado e semiconfinado; e para o 

desenvolvimento da piscicultura e processamento do pescado. Alto potencial hídrico 

nas bacias dos rios Cinzas, Tibagi, Pirapó, Ivaí, Piquiri, Paranapanema e Paraná. 

Possui potencial turístico em áreas vinculadas a Foz do Iguaçu e ao Norte Pioneiro, 

como alternativa para diversificação nos espaços rurais. Potencial de navegação na 

região do Baixo Ivaí, rio Paraná e lago de Itaipu. Apresenta ainda bom nível de 

infraestrutura e capital humano.  

As diretrizes preferenciais vinculam-se à manutenção e melhoramento da agricultura 

intensiva de grãos, inclusive com desenvolvimento das técnicas da agricultura de 

precisão na pequena propriedade, ampliação das atividades agroindustriais e indústria 

de equipamentos agrícolas; expansão da avicultura e suinocultura; expansão da 

indústria de processamento de carnes; implementação de políticas de incentivo ao 

turismo em áreas específicas; e incentivo a atividades de alto valor adicionado por 

meio da utilização do capital humano existente. 
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2.10.2 Áreas Urbanas 

A seguir, serão apresentadas as características das cidades do Plano da Metrópole 

Paraná Norte no que se refere à sua configuração espacial, quanto ao seu projeto 

urbanístico inicial, seus vazios urbanos e à verticalização que ocorreu entre algumas 

delas. Costa (2000, p. 33), ao estabelecer análise da relação verticalização com as 

transformações do espaço urbano, explica que “(...) a verticalização tem se 

caracterizado como elemento responsável pelas modificações morfológicas e 

funcionais da paisagem urbana, uma vez que ela produz solos adicionais 

superpostos”. A sequência das cidades foi organizada pela sua posição geográfica, na 

direção de Maringá para Londrina. 

No que se refere às ocupações irregulares, estas estão detalhadas no item 3. 

Habitação do Volume 2 do Produto 04 – Relatório de Contextualização.  

 

Maringá 

Tendo como origem a urbanização da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) 

e a influência das cidades-jardim inglesas, Maringá apresenta um desenho urbano que 

se caracterizou por um eixo central, na época destinado à linha férrea, localizado no 

divisor de águas, nas áreas mais secas e elevadas. Mantendo esse desenho, ao lngo 

do seu crescimento, a cidade tem nos dias atuais, espaços verdes como o Parque do 

Ingá e o Parque dos Pioneiros, ambos localizados na área central da cidade. 

 

Figura 2.36 – Anteprojeto da Cidade de Maringá elaborado pela Cia 
Melhoramentos Norte do Paraná, 1947. 

 
Fonte: Andrade, C. R. M. de, Cordovil, F. C. de S. 2008. 
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A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, em 1945, contratou o engenheiro 

Jorge de Macedo Vieira para elaborar o projeto da cidade. O projeto, com grande 

influência das cidades-jardins, definia espaços residenciais diferenciados que 

deveriam ser ocupados pelas classes respectivas: no centro da cidade e proximidades 

localizaram-se as áreas residenciais “principais”, a oeste as “populares”, e a leste, 

próximo à zona industrial, a área residencial “operária”. Nos dias atuais as classes de 

rendas altas ocupam a área previamente definida como principal, além de uma parcela 

da área inicialmente projetada para as classes populares; as rendas médias ocupam a 

área destinada, no projeto inicial, às classes operárias; e as rendas baixas se 

localizam nas áreas de expansão que se desenvolveram fora do primeiro traçado (os 

novos conjuntos habitacionais). A área urbana do município era envolvida por 

chácaras de aproximadamente um alqueire, destinadas à produção de 

hortifrutigranjeiros para abastecer a cidade, e na sequência, após essas áreas, por 

lotes maiores, até o parcelamento rural. 

No Plano de Diretrizes Viárias de 1979, a expansão do perímetro urbano decorrente 

do grande crescimento populacional que vinha ocorrendo no município determinou a 

forma atual da cidade, com características diferenciadas do plano original. Em 2000 foi 

aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento, que foi revisado pelo Plano Diretor 

aprovado em 2006, mas manteve o mesmo perímetro urbano do anterior, com 

algumas alterações. Com o processo de êxodo rural ocorrido na região, Maringá 

apresenta um elevado crescimento demográfico urbano, que extrapolou seus limites 

municipais, conturbando com os municípios de Sarandi e Paiçandu principalmente. 

Figura 2.37 – Plano Diretor de Maringá (2006) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 2018. 
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A cidade de Maringá se divide em 53 zonas, que se subdividem em 355 bairros, sendo 

que o Conjunto Habitacional Requião concentrava o maior número de habitantes em 

2000, segundo o Censo, o que pode ser confirmado no mapa de densidade 

demográfica. 

Observa-se que dois municípios contíguos a Maringá - Sarandi e Paiçandu - 

concentram em sua área urbana,boa parte da mão-de-obra demandada pelo município 

maringaense, verificando-se altos índices de presença dos segmentos populares 

(73%) e, inversamente, baixa presença das elites (7,2%). (RODRIGUES, 2005, p. 81). 

A década de 70 apresentou um aumento em relação ao número de edificações, e teve 

como consequência o aumento da verticalização no município. Os anos de 74, 75 e 76 

apresentaram o maior número de projetos aprovados na cidade. O final dos anos 70 

demonstrou os reflexos da crise econômica e novamente houve uma diminuição na 

verticalização em Maringá. 

 

Tabela 2.10 - Edifícios aprovados no Centro de Maringá, entre 1960 e 1999 

 

Fonte: S.D.U.H., Prefeitura do Municipal de Maringá 05-08-99. Org.: Machado, J. R. 

* Estão excluídos os edifícios que não constam na listagem da Prefeitura. 

 

Em 1985, o arquiteto Oscar Niemeyer formulou um projeto denominado “Ágora”, que 

previa, entre as Avenidas São Paulo e Paraná, um calçadão, jardins e três 

superquadras com torres futuristas de 40 pavimentos cada, preservando a estação 

ferroviária e utilizaria o pátio de obras da rede ferroviária. O objetivo era ter uma área 

diferenciada na cidade, que não se concretizou. Mas, foram adotadas algumas 

diretrizes para dar ao Novo Centro uma diferenciação em relação às demais áreas da 

cidade. 
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O Novo Centro apresenta se com dinamismo destacado no espaço intraurbano em 

Maringá. Este destaque se apresenta tanto no aspecto arquitetônico como econômico. 

Por seus projetos arrojados, pela forma arquitetônica diferenciada, pela modernidade 

do arruamento, enfim em todos os seus aspectos ele se apresenta com um 

simbolismo importante para a comunidade. Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito 

à verticalização. 

Quanto ao Novo Centro, a área não tem força e nem espaço físico suficiente para 

substituir o centro tradicional. Para isto seria necessário que as funções exercidas pelo 

centro tradicional passassem a se localizar na nova área, com os serviços oferecidos, 

o que não é viável. Dessa forma, o processo verificado no Novo Centro pode ser 

apresentado como um desdobramento do centro tradicional, apesar de serem áreas 

contíguas. 

 

Tabela 2.11 – População Total, Urbana e Rural, Maringá – 1960/2010 

Ano 
População 

Total 
População 

Urbana 
População 

Rural 

Taxa de 
Urbanização % 
(Pop. Urbana / 

Pop. Total) 

1950 38.588 7.270 31.318 18,84 

2000 288.653 283.978 4.675 98,38 

2010 357.077 350.653 6.424 98,20 

Fonte: Pref. Municipal / IBGE, 2010. 

 

As ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social são regulamentadas pela Lei 

Complementar 888/2017 e suas alterações.i (Ver demais informações no item 

3.Habitação do Produto 04 – Relatório de Contextualização Preliminar, do Plano da 

Metrópole Paraná Norte - Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Eixo 

das Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá. Volume 2) 

No que se refere à proteção ambiental, apenas 3% do território de Maringá é definido 

como área de conservação ambiental. Entre os principais impactos negativos desse 

baixo índice, destaca- se o possível comprometimento da principal fonte de água da 

cidade, o Rio Pirapó. A área verde recomendada pela OMS na região urbana é de 36 

m² por habitante, mas Maringá tem apenas 25 m² por habitante. Destaca-se a 

necessidade de ações voltados para a reversão desse cenário e reposicionamento de 

Maringá no ranking nacional.  

 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos 

Observa-se a forte conurbação entre os três municípios, que resulta da polarização de 

Maringá sobre os demais. No caso de Paiçandu, esse processo foi gerado pela 

criação de empregos em Maringá, que acabou absorvendo os trabalhadores para seu 

território, transformando o município em cidade dormitório. No caso de Sarandi, 
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localizado a leste de Maringá, o município sedia a população social e economicamente 

segregada em função da especulação imobiliária, e que também depende dos 

empregos gerados em Maringá. 

 

Figura 2.38– Conurbação Paiçandu - Maringá - Sarandi 

 

Fonte: Amadei, Pereira e Souza, 2009. 

 

Mandaguaçu 

A cidade de Mandaguaçu é mais uma das obras realizadas pela Companhia de Terras 

Norte do Paraná, que usou da mesma técnica quando da fundação de outras cidades, 

demarcando uma gleba de terras, dividindo-a em lotes e vendendo-os em longo prazo. 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

Do ponto de vista do seu crescimento urbano, observa-se que sua proximidade à 

Maringá produziu vetores de crescimento na direção daquele município. 
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Figura 2.39 – Crescimento de Mandaguaçu em direção à Maringá 

 
Fonte: Google Maps, 2019. 

 

O município dispõe do Plano Diretor desde 2006, porém no texto da Lei não está 

identificada a tendência de crescimento em direção à Maringá. No que se refere à 

verticalização da cidade, esta é muito incipiente ainda. O município não dispõe de 

ocupações irregulares, mas possui um loteamento irregular com 90 unidades das 

quais, 72 já se encontram ocupadas. O cadastro de famílias para aquisição de 

moradias possui 2.862 inscrições. 

 

Figura 2.40 - Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo de Mandaguaçu 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, 2007. 
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Paiçandu 

A planta original de Paiçandu tem uma conformação alongada, quase linear, com 

cinco vias longas paralelas à ferrovia e dezesseis vias curtas, ortogonais àquelas. 

Figura 2.41 – Planta Original de Paiçandu 

 

Fonte: Leão Rego, Schwabe, 2006.  

F= estação ferroviária; C= cemitério; P= campo de esportes 

Entre as vias longitudinais, há uma avenida, assim como entre as vias transversais. As 

duas avenidas se cruzam ortogonalmente diante da praça principal, onde se instalou a 

igreja no centro da composição. 

Como padrão nos traçados da Companhia, a avenida transversal nasce diante da 

estação e ruma ao centro da cidade. Neste caso, esta avenida se bifurca diante da 

estação e, com um desenho de losango, contorna uma quadra trapezoidal. (Leão Rego, 

S. 2006) 

Quanto à verticalização da área urbana, Paiçandu ainda dispõe de poucos edifícios 

altos, se caracterizando mais pela ocupação periférica à Maringá. 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos 

No Plano Diretor atual observa-se que a proposta original de organização do território 

foi superada em muito, e que a ocupação urbana aumentou, com  um adensamento 

em direção à Maringá. 
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Figura 2.42 – Macrozoneamento - Plano Diretor de Paiçandu – 2014 

 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Paiçandu, 2014. 

 

Do ponto de vista das ocupações irregulares, Paiçandu não possui nenhuma em seu 

território, no entanto apresenta um cadastro para compra de habitação social com 

2.665 famílias. 

Figura 2.43 – Paiçandu Atual 

  

Fonte: Google Maps, 2018.  
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Sarandi 

Nota-se no desenho de Sarandi a mesma separação entre a praça central e a praça 

diante da estação que se verifica nas demais cidades da Companhia. (Leão Rego, S. 

2006) 

 

Figura 2.44 – Planta Original de Sarandi 

 
Fonte: Leão Rego, Schwabe, 2006.  

F= estação ferroviária; C= cemitério; P= campo de esportes 

 

A estação e a praça central estão conectadas por uma avenida. A posição central da 

praça da igreja é acentuada com o cruzamento de uma segunda avenida, ortogonal à 

primeira. As ruas têm 15 metros de largura, e as avenidas 20 metros, como na maioria 

das cidades da Companhia. 

O desenho é regular, com 40 quadras retangulares e arruamento ortogonal e com os 

lotes posicionados no lado maior das quadras, paralelo à ferrovia. 

Um losango recorta as quadras em torno da praça central, de modo a alterar seu 

desenho para um formato triangular. Isto nos dá quatro pracinhas triangulares em volta 

do pentágono onde se instalou a igreja. (Leão Rego, S. 2006) 

A ocupação das áreas para além da Gleba Patrimônio – área de chácaras que visava, 

no projeto fundiário original, a presença de um número maior de moradores em torno 

do vilarejo original – marca uma mudança significativa na forma urbana da expansão 

de Sarandi.  

Os novos parcelamentos realizados em substituição a sítios rurais a partir da década 

de 1980 geraram uma expansão urbana descontínua, de forma ramificada e com um 

traçado altamente hierarquizado. Direcionado por agentes privados, o crescimento da 

cidade foi fruto da especulação imobiliária, com loteamentos criados sem que 
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houvesse uma preocupação quanto à concepção urbanística, nem um direcionamento 

do poder público para tal. (Ströher, Laisa E. M; Souza, Gisela B. de, 2008) 

A verticalização em Sarandi ainda não ocorreu, permanecendo uma paisagem urbana 

homogênea, predominando as edificações até dois pavimentos.  

 

Ocupações irregulares 

Dentro das cidades que compõe a Região Metropolitana de Maringá (RMM), Sarandi é 

a segunda mais populosa, perdendo apenas para Maringá. Muitos loteamentos na 

cidade de Sarandi foram implantados irregularmente, não cumprindo a legislação 

municipal, sem a infra-estrutura adequada e em muitos casos, dispersos da malha 

urbana, gerando vazios urbanos e áreas periféricas. 

Os moradores são oriundos, em sua maioria, de, Maringá, cidade essa, com uma 

imagem no cenário nacional de boa qualidade de vida e de cidade planejada. Como 

ocorreu em Curitiba, muitas das famílias que procuraram Maringá para morar, 

descobriram depois que não teriam condições financeiras para ali residir. Sarandi, 

muito próximo, oferecia essa condição e grande parte dessas famílias passou a ali 

residir, criando para a prefeitura municipal, um rol de déficits urbanos a resolver.  

Segundo o Plano Diretor de 2009, em Sarandi não há favelas, enquanto que até 1990 

foram construídos sete conjuntos habitacionais, perfazendo 177 casas com áreas 

construídas entre 27a 47 m2  e cujos agentes foram a COHESMA e a INCOOP.  

Na década de 70, a expansão da cidade aconteceu de maneira mais linear, 

direcionada para o limite com o município de Maringá e entre a linha férrea e a rodovia 

no sentido de Marialva.  

Durante a década de 90, o território de Sarandi teve uma forte expansão como o 

surgimento de mais de 27% dos loteamentos hoje existentes. Esse crescimento 

ocorreu tanto no sentido de ocupação de vazios quanto em direção a áreas novas a 

noroeste e sudoeste. Posteriormente, em 2000, foram aprovados mais sete 

loteamentos sendo dois destes localizados distantes da malha urbana existente A sua 

aprovação e o modo como eles estão dispersos no espaço urbano, demonstra como 

vem se configurando desorganizado e  sem planejamento aquele espaço.1 

Em 2015,segundo a COHAPAR, o cadastro de famílias para a compra de imóvel, era 

de 1.800 famílias. 

 

                                                

1 RODRIGUES, Ana L. A Pobreza Mora ao Lado: Segregação Sócioespacial na Região 
Metropolitana de Maringá. Tese Doutorado – Ciências Sociais – PUC – 2004 - São Paulo – SP. 



112 
  

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos 

A expansão urbana de Sarandi foi polarizada pela proximidade de Maringá, porém a 

forma urbana resultante foi condicionada pelo parcelamento fundiário rural projetado 

pela CMNP, pelas grandes infraestruturas regionais que se inseriram em seu território. 

Figura 2.45 – Propriedade loteada pela CMNP com as cidades loteadas por esta 
companhia 

 

Fonte: Souza et al., 2009. 

Figura 2.46 – Sarandi Atual 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 
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Marialva  

A organização das vias urbanas parece ter atendido, originalmente, o desenho de um 

tridente, posicionado diante da estação ferroviária, tal como em Rolândia. Ainda há 

vestígios de parte deste motivo formal na planta da cidade cuja via central terminaria 

em uma praça semicircular diante do campo de esportes. (Leão Rego, S. 2006) 

 

Figura 2.47 - Planta Original de Marialva 

 

Fonte: Leão Rego, Schwabe, 2006.  

F= estação ferroviária; C= cemitério; P= campo de esportes 

Verticalização 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo atual passou por 47 alterações entre 2010 e 2016, 

sendo que na sua última versão os parâmetros de ocupação da ZC1 são: taxa de 

ocupação de 90%; coeficiente de aproveitamento igual a 9.0; altura máxima livre; e 

lote mínimo de 150 metros quadrados.  

O município tem uma população de 31.959 habitantes, e mesmo com parâmetros tão 

permissíveis em seu zoneamento, existem pouquíssimos edifícios em seu território, 

ocupado majoritariamente por residências unifamiliares. 

Ocupações Irregulares 

Não existe registro de ocupações irregulares no município. 
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Figura 2.48 – Marialva Atual 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

Marialva encontra-se num processo de conurbação com Sarandi, que por sua vez, 

está conurbado com Maringá. Tratando-se de um município com pequena população, 

sua relação com Sarandi e Maringá é de dependência em relação ao trabalho e 

estudo. Porém, observando-se o mapa, verifica-se que ligados por um eixo viário da 

importância da BR-376, os municípios tendem a se conurbar cada vez mais, exigindo 

uma política regional que dê parâmetros para a sua organização. 

 

Mandaguari  

A conformação de Mandaguari é consoante com a topografia do sítio, pois o traçado 

da cidade acompanha o desenho da via férrea e desenvolve-se ao longo dela, 

condicionado pelas vertentes. Com efeito, a forma urbana alongada se ajusta às 

condições mais favoráveis do terreno. A via principal que parte da estação e conduz 

ao centro da cidade trata de manter a mesma cota, sempre que possível. Deste modo, 

a cidade de 161 quadras originais tem um desenho mais orgânico que as formas 

urbanas dos demais municípios. (Leão Rego, S. 2006) 
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Figura 2.49 – Planta Original de Mandaguari 

 
Fonte: Leão Rego, Schwabe, 2006.  

F= estação ferroviária; C= cemitério; P= campo de esportes 

Segundo Vasconcelos (2009), “de uma leitura das interfaces existentes entre o projeto 

de concepção, alterações das leis de uso e ocupação do solo e o processo de 

expansão do tecido constata-se que o cenário urbano real é de exclusão e ocupação 

descontrolada do território.”  

Apesar de inserido na Região Metropolitana de Maringá, o relacionamento do 

município com sua RM é hoje limitado, sendo Maringá a grande protagonista da 

maioria das ações que ocorrem nesse âmbito. O município pertence ao Comitê de 

bacias do Piraponema, que decide sobre questões ambientais e principalmente de 

abastecimento da região. 

Figura 2.50 – Vista de Mandaguari 

 
Fonte: Farina, 2018. 
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Figura 2.51 – Mandaguari Atual 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Mandaguari, 2018. 

A área rural de Mandaguari é similar às demais no que se refere ao parcelamento do 

solo rural, elaborado pela Companhia, em pequenas propriedades, com acesso 

facilitado à sede urbana do município, como se verifica na figura abaixo. 



117 
  

Figura 2.52 – Lotes Rurais, Mandaguari 

 

Fonte: Plano Diretor de Mandaguari, 2018. 

No que se refere à verticalização, o Plano Diretor atual prevê o máximo de 16  

pavimentos em sua área urbana, mas ainda são poucos exemplos de verticalização no 

seu território. 

Quanto às ocupações irregulares, não existe informações sobre sua existência no 

município, enquanto que o cadastro para compra de habitação familiar conta com 

2.194 inscritos. 

No que diz respeito aos conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos, 

também não existe ocorrências, devido à distância entre sua área urbana e as áreas 

urbanas dos demais. 

 

Jandaia do Sul 

Primeira cidade implantada pela Companhia já controlada por empresários brasileiros, 

Jandaia também se desenvolve ao longo da ferrovia. 

A planta da cidade dá um formato irregular à acomodação das suas 116 quadras, 

assemelhando-se à letra T, graças aos acidentes topográficos da zona. Deste modo, o 

arruamento ortogonal apresenta uma inflexão, desenhando dois setores com ruas 

ortogonais em direções diferentes. De cada lado do eixo urbano, temos ruas em 

desnível considerável. (Leão Rego, S. 2006) 
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Figura 2.53 – Planta Original de Jandaia do Sul 

 
Fonte: Leão Rego, Schwabe, 2006.  

F= estação ferroviária; C= cemitério; P= campo de esportes 

O coração da cidade é a praça central, composta por quatro triângulos que não estão 

nivelados, dado o relevo bastante irregular, de modo que o arranjo se distorceu na 

paisagem real, com cada parte da praça em um plano inclinado diferente. Em uma das 

quadras triangulares remanescentes junto da praça se instalou a prefeitura. Na quadra 

adjacente ficou a escola e, na seguinte, a igreja com uma praça à frente. Estes 

edifícios institucionais estão todos situados na região sudeste sem uma clara intenção 

projetual na sua implantação. (Leão Rego, S. 2006) 

Figura 2.54 – Jandaia do Sul Atual 

 

Fonte: Google Earth, 2018. 
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A imagem acima mostra o crescimento da malha urbana, que se desenvolveu ao sul 

da BR4-66, num traçado ortogonal. 

Segundo Oliveira et al. (2015)2, Jandaia do Sul atualmente contém três parques 

industriais, e contempla várias indústrias de pequeno e médio porte. É visível que o 

município de Jandaia do Sul apesar de sua população ser equivalente a pouco mais 

de 21 mil habitantes (IPARDES, 2015), apresenta uma dinâmica econômica complexa, 

com um forte comércio local devido aos novos arranjos de produção do espaço 

urbano. 

Figura 2.55 – Verticalização em Jandaia do Sul Atual 

 

Fonte: Jandaiadosul.com.br 

A legislação urbanística atual permite altura livre na zona central da cidade, taxa de 

ocupação de 90% e área mínima do lote de 150,00 m². Porém, a cidade ainda tem 

uma verticalização incipiente. 

 

                                                

2 A Polarização Do Município De Jandaia Do Sul (Pr) No Vale Do Ivaí: Algumas Considerações 
Tiago Soares De Oliveira,Jhonatan Dos Santos Dantas, Jaqueline Telma Vercezi. 
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Figura 2.56 – Anexo Lei 2412/2008 – Jandaia do Sul 

 

 

Legenda Ampliada: 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, 2013. 
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Quanto às ocupações irregulares, o município possui duas com aproximadamente 91 

famílias. 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

De acordo com IBGE/Regic Jandaia do Sul possui uma localização privilegiada no eixo 

Maringá-Londrina e recebe forte influência destes dois municípios, apresentando-se 

ainda polarizado por Apucarana. Mas, consegue manter um comércio varejista e 

varias indústrias de grande, médio e pequeno porte além de serviços especializados.  

 

Cambira 

Localizada no Vale do Ivaí, faz limite ao Norte com Mandaguari e Apucarana, ao Sul 

com Novo Itacolomi e a Oeste com Jandaia do Sul e Mandaguari. Sua ocupação 

ocorreu na década de 1940 através da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, 

colonizadora dessa região. A companhia não acreditou ser possível surgir uma cidade 

tão próxima de Apucarana e Jandaia do Sul e, por isso, projetou a Vila Itacolomi, com 

314.000 m², onde atualmente encontra-se o município Novo Itacolomi. Entretanto, com 

o pioneirismo de alguns homens, surgiram os primeiros lotes de terras registrados na 

região. 

O fluxo maior de migrantes se deu entre 1940 e 1942, quando as famílias mais 

tradicionais chegaram ao município e fixaram residência. Atualmente, a taxa de 

crescimento de Cambira é de 4,22 na área urbana, e 0,59 na rural.  

Figura 2.57 – Planta de Cambira 

 

Fonte: Google Earth, 2019. 

Quanto às ocupações irregulares, o município não possui nenhuma. 



122 
  

Figura 2.58 – Avenida Brasil, Cambira 

 

Fonte: Google earth/streetview 

 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

Com uma população urbana de 5.475 habitantes em 2010 segundo o Censo, e uma 

população total de 7.236 habitantes, Cambira não apresenta ainda problemas de 

conurbação, apesar de sua proximidade com Apucarana e Jandaia do Sul. 

 

Apucarana 

Em 28 de janeiro de 1944, Apucarana foi elevada à categoria de município. 

Atualmente, é a terceira cidade mais populosa do Norte-Central paranaense, com 

132.691 habitantes (IBGE, 2017), superada apenas por Londrina e Maringá. 

O processo de verticalização em Apucarana ocorreu, sobretudo na área central, 

devido a fatores como regulação da legislação, infraestrutura, estratégias da 

incorporação imobiliária e disposição topográfica da cidade. 
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Figura 2.59 - Vista de Apucarana 

 

Fonte: thecities.com.br 

 

A Revisão do Plano Diretor de Apucarana encontra-se em elaboração. Em 2014 houve 

uma revisão parcial, que garantiu alterações, principalmente quanto à verticalização da 

cidade, graças à liberação de todas as áreas da cidade, para a construção de 

edifícios. “Hoje temos 20 prédios em construção em Apucarana, gerando emprego e 

renda. A revisão parcial do Plano Diretor contribuiu também de forma efetiva para 

alavancar a formalização de centenas de facções e hoje o município é o maior 

fabricante de vestuário no Paraná”, segundo o prefeito municipal em entrevista 

recente. 

O novo Plano Diretor irá atualizar e definir o zoneamento urbano, código de postura, 

sistema viário, regulamentação de condomínios, regularização fundiária, Lei do meio 

Ambiente, e leis que regulamentam locais para instalação de torres de 

telecomunicações, entre outros pontos.  

Quanto à legislação do uso e ocupação do solo em vigor, esta norteou a verticalização 

da cidade para a área central (Zona Comercial 1 (ZC1) e Zona Comercial 2 (ZC2)), 

onde se localizam os edifícios de uso comercial e misto, sendo que estes 

correspondem a mais de 50% dos edifícios construídos na cidade.  

Quanto à existência de ocupações irregulares, o município apresenta duas ocupações 

com 122 unidades no total. 
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Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

Entre Arapongas e Apucarana, há uma tendência à conurbação, pois a urbanização de 

ambas acontece ao longo da PR-369. Apucarana possui maior centralidade, devido à 

sua região de abrangência corresponder à todo o vale do Ivaí.  

 

Figura 2.60 – Expansão da área urbana de Apucarana.1975 a 2011. 

 

Fonte: ESCOBAR, N. A., 2013. 

 

Arapongas  

Arapongas é uma das cidades que compõem o Plano da Metrópole Paraná Norte e 

possui uma área de 381,09 km2, com densidade demográfica de 13.052 habitantes por 

km² em algumas áreas da sede urbana. É também uma das cidades planejadas pela 

empresa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Foi elevada à categoria de 

município pela Lei Estadual nº 02 de 10 de outubro de 1947, desmembrada do 

município de Rolândia. Arapongas é reconhecida como uma das capitais moveleiras 

do País, setor de grande importância no desenvolvimento dos setores econômicos da 

cidade. Destaca-se o mercado imobiliário local e regional, e sua atuação na produção 

da verticalização urbana. 

Com a implantação dessas e de outras indústrias na cidade, ocorre um 

desenvolvimento urbano com grandes transformações territoriais, tanto horizontais, 

com a criação de bairros, loteamentos e o próprio Parque Industrial, como verticais, 

com a construção de edifícios. Através dessa especialização da industrialização na 

cidade, instituiu-se, através de programas governamentais, o chamado Arranjo 

Produtivo Local de Móveis de Arapongas – APL, com o intuito de especialização no 

setor e desenvolvimento regional e local. A tabela abaixo demonstra o crescimento da 
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mancha urbana de Arapongas no período de 1975 e 2011, quando ocorreu seu maior 

crescimento. 

Em Arapongas verifica-se que existem incorporadores locais que produzem a 

verticalização, mas também a atuação do mercado de outros locais, sobretudo 

Londrina. O capital aplicado inicialmente na verticalização é regional oriundo da 

agroindústria, mas também, verifica-se que há uma atuação do capital industrial na 

produção vertical e no desenvolvimento territorial da cidade.  

 

Tabela 2.12 - Evolução da mancha urbana em km² do município de Arapongas 
(PR) – 1975 a 2011 

Ano Mancha Urbana em km² 

1975 6,71 

1980 8,44 

1985 10,09 

1990 11,99 

1995 15,90 

2000 21,16 

2005 24,19 

2011 30,63 

Fonte: ESCOBAR, N. A., 2013. 

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Arapongas, o processo de verticalização se 

iniciou na década de 1970 juntamente com a implantação do Parque industrial da 

cidade, e o processo teve grande participação da indústria, que é uma particularidade 

de Arapongas.  
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Figura 2.61 – Expansão da área urbana de Arapongas.1975 a 2011. 

 

Fonte: ESCOBAR, N. A., 2013. 

 

Na análise sobre a verticalização em Arapongas, verificou-se que se concentrou na 

área central da cidade em sua totalidade, pois a legislação urbanística e os planos 

diretores limitaram a verticalização de outras áreas, através das leis de zoneamento e 

uso do solo. Esse desenvolvimento dentro de um padrão e planejamento urbanístico 

se tornou mais rigoroso após 1992, a partir da importância dada aos instrumentos de 

planejamento e o aprimoramento das leis urbanísticas. 

A atual lei de zoneamento e uso do solo de Arapongas (2009) possibilita a construção 

de edifícios nas Zonas Comercial 01 e ZRE3, sendo que na ZC01 o número de 

pavimentos é livre, podendo chegar a uma densidade de 1.100 hab/ha. Em função 

disso, verifica-se que há uma concentração dos edifícios na zona central da cidade. 

O município não possui ocupações irregulares em seu território segundo o IBGE. 
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Figura 2.62 – Vista de Arapongas 

Fonte: http://tribunadearapongas2.blogspot.com/ 

 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

Em relação à conurbação entre Arapongas e Apucarana, percebe-se que, Apucarana 

já cresceu até seu limite municipal ao Norte, onde faz divisa com Arapongas. Já o 

crescimento da malha urbana de Arapongas ainda encontra-se em fase de ocupação, 

para uma conurbação contínua. 

 

Rolândia  

A cidade de Rolândia foi fundada pela “Companhia de Terras Norte do Paraná”. No dia 

29 de junho de 1934, iniciou-se a construção da primeira casa no perímetro urbano, o 

Hotel Rolândia. Daí para frente as construções se sucederam e uma próspera vila 

emergiu no local da mata. (IBGE, 2018) 

O desenho urbano original de Rolândia foi praticamente inscrito na área delimitada por 

uma parábola desenhada diante da linha férrea. Três vias radiais caracterizam o 

desenho da cidade. 

O centro da cidade foi definido junto do cruzamento de duas avenidas: uma paralela à 

via férrea e que intercepta a parábola diante do campo de esportes, e a outra, que 

nasce diante da estação. Aí se reservaram três quadras pra os edifícios institucionais. 

No perímetro da cidade definido pela parábola, está marcado o início de uma nova 

trama urbana. Diferenciada da malha ortogonal principal por um giro de 45°, este novo 

http://tribunadearapongas2.blogspot.com/
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traçado segue, tanto no extremo sul quanto no extremo oeste da cidade, o sentido das 

vias diagonais que partem da estação. Se a parábola, de certo modo, desenha os 

limites da cidade e fecha este desenho, este traçado a partir das diagonais o abre e 

sugere possibilidades de crescimento para a forma urbana. (Leão Rego, S. 2006) 

 

Figura 2.63 – Planta original de Rolândia 

 

Fonte: Leão Rego, Schwabe, 2006.  

F= estação ferroviária; C= cemitério; P= campo de esportes 

Figura 2.64 – Rolândia Atual 

 

Fonte: Google Earth, 2018.  
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A Lei Complementar Nº 14/2006 alterada pelas Leis Complementares Nº 127/2017, 

Nº 128/2017, Nº 129/2017, Nº 131/2017 E Nº 135/2017), prevê o gabarito máximo nas 

ZC1 e ZC3, de até 15 pavimentos. Porém a verticalização ainda está incipiente no 

município. 

 

Figura 2.65 – Vista de Rolândia 

 

Fonte: Farina, 2018. 

 

Ocupações Irregulares 

Segundo estudos da COHAPAR, Rolândia tem um déficit habitacional de 246 

unidades na faixa até 1 SM, de 345 na faixa de 1 a 2 SM, e de 97 unidades na faixa de 

2 a 3 SM, não dispondo em seu território de ocupações irregulares.  

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

Rolândia pertence à Região Metropolitana de Londrina, sofrendo a polarização 

daquele município. No entanto, em função da rodovia BR-369, vem alongando seu 

perímetro urbano nas direções de Cambé à leste e de Arapongas à sudoeste. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/r/rolandia/lei-complementar/2017/12/127/lei-complementar-n-127-2017-altera-a-lei-complementar-n-142006-que-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo
https://leismunicipais.com.br/a/pr/r/rolandia/lei-complementar/2017/12/128/lei-complementar-n-128-2017-altera-a-lei-complementar-n-142006-que-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo
https://leismunicipais.com.br/a/pr/r/rolandia/lei-complementar/2017/12/129/lei-complementar-n-129-2017-altera-a-lei-complementar-n-142006-que-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo
https://leismunicipais.com.br/a/pr/r/rolandia/lei-complementar/2017/13/131/lei-complementar-n-131-2017-altera-a-lei-complementar-n-14-de-22-de-dezembro-de-2006-que-dispoe-sobre-alteracao-de-zoneamento-de-lote-urbano-de-zona-residencial-2-para-zeis-com-finalidade-de-construcao-de-edificio-multifamiliar-de-interesse-social
https://leismunicipais.com.br/a/pr/r/rolandia/lei-complementar/2017/13/135/lei-complementar-n-135-2017-altera-a-lei-complementar-n-14-de-22-de-dezembro-de-2006-que-dispoe-sobre-alteracao-de-zoneamento-de-lote-urbano-de-zona-residencial-3-para-zeis-com-finalidade-de-construcao-de-edificio-multifamiliar-de-interesse-social
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Figura 2.66 - Padrão de expansão da mancha no entorno da BR-369 na área 
metropolitana de Londrina e limítrofes. 

 

Fonte: Polidoro, 2009. 

 

Cambé 

Cambé foi a segunda cidade fundada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, 

sendo Londrina a primeira, embora as duas tenham sido fundadas no mesmo ano. A 

forma urbana de Cambé assemelhava-se à metade de um polígono de dezesseis 

lados seccionado pela linha da ferrovia (figura a seguir), 

Figura 2.67 - Planta Original de Cambé 

 

Fonte: Leão Rego, Schwabe, 2006.  
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F= estação ferroviária; C= cemitério; P= campo de esportes 

De acordo com a figura, nota-se o centro da cidade no ponto mais alto do sítio, 

definido por dois lotes destinados a edifícios institucionais, flanqueados pela avenida 

radial e circundados pela avenida poligonal que parte da estação, corta a cidade e 

chega até o cemitério no extremo oposto do perímetro urbano. Esta via tem largura de 

20 metros. (Leão Rego, S., 2006) 

Figura 2.68 – Evolução Urbana de Cambé 1931 a 2017 

 
Fonte: Plano Diretor Municipal de Cambé, 2017. 

São listadas algumas informações abaixo, extraídas da Revisão do Plano Diretor de 

Cambé de 2017.  

A maior densidade demográfica (176 hab/ha) encontrada na área urbana de Cambé é 

produto da verticalização (Conjunto Habitacional Castelo Branco, 4 pavimentos). Nos 

demais locais identificam-se densidades médias, devido à ocupação total dos lotes 

urbanos e às suas pequenas dimensões. 

O uso do solo (habitação, comércio, serviços, indústria e APA) distribui-se pelas áreas 

já loteadas. O uso residencial apresenta-se em todos os quadrantes da cidade, 

mesmo em áreas de preservação permanente, contrariando a legislação ambiental. O 

Jardim Londriville, localizado na divisa com a cidade de Londrina, é uma das 

ocupações irregulares de Cambé. 

Após o Plano Diretor de 2008, a produção imobiliária foi expressiva. Em novembro de 

2017, Cambé tinha 52.901 imóveis sendo 9.232 lotes vagos. A verticalização, acima 
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de 4 pavimentos, é presente somente no núcleo inicial. São 10 edifícios residenciais e 

um comercial. Os núcleos de Bandeirantes, Ana Rosa e Santo Amaro são habitados 

por população de baixa renda, possuem atividades comerciais e prestadoras de 

serviço de bairro e, em alguns locais, industriais e comerciais atacadistas. Essa última 

categoria é disposta ao longo dos corredores viários principais  como  as  rodovias  

BR-369 e PR-445.  

Ocupações Irregulares em Cambé 

Ainda segundo o Plano Diretor de 2018, "Em 2000, Cambé apresentou, pela primeira 

vez, invasão de áreas urbanas privadas (Jardim Campos Verdes), na divisa com a 

cidade de Londrina. A ação do Poder Público municipal, a partir de 2014, promoveu a 

urbanização da área. Hoje, observa-se nova invasão de imóveis, em terreno situado 

ao lado do Jardim Campos Verdes. A Administração Pública municipal não tem dados 

relativos ao número de famílias no local”. 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

A cidade de Londrina exerce forte centralidade para os moradores dos núcleos Santo 

Amaro, Bandeirantes e Ana Rosa, como se verifica na a seguir. 

Segundo o Plano Diretor de Cambé de 2018, "Sendo Londrina polo regional, Cambé 

mantém relações de dependência com esse município. A pouca distância, acesso por 

rodovia pavimentada e boas conexões telefônicas facilitam os relacionamentos de 

negócios e a obtenção de serviços especializados em áreas como educação e saúde, 

por exemplo. Grandes equipamentos públicos e privados, tais como aeroporto, 

hospitais, shopping centers e sedes de regionais de empresas estatais em Londrina 

têm atendido à população de Cambé”. 

 

Figura 2.69 – Núcleos Urbanos de Cambé 

 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Cambé, 2017. 
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Figura 2.70 – Vetores de Expansão Urbana de Cambé: 2010-2017 

 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Cambé, 2017. 

 

Ibiporã 

Ibiporã teve sua criação em 1934, no contexto de cidades formadas no norte do 

Paraná. Mas não fez parte do conjunto de cidades criadas pela CNTP. apesar de sua 

proximidade. 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos 

Atualmente, Ibiporã é um município vizinho de Londrina, pertencendo à sua Região 

Metropolitana, criada em 1998 pela Lei Complementar nº. 81 do estado do Paraná, e 

apresentando uma forte conurbação com aquela cidade. 

Importante ressaltar que o município não se configurou como cidade dormitório, mas 

fortaleceu-se com a implantação de indústrias e comércio, que ao não disporem mais 

de espaços no território de Londrina, tiveram uma alternativa vantajosa em Ibiporã, 

muito próximo a Londrina. .3 

                                                

3 Carina Sala De Moreis . A Inserção Atual De Ibiporã Na Região Metropolitana De Londrina - 
Pr. Londrina 2012 



134 
  

Figura 2.71 - Área urbana efetivamente ocupada das cidades de Londrina, 
Cambé, Ibiporã e Jataizinho, 2008 

 

Fonte: Fresca, 2011 apud Moreis (2012). 

 

Do ponto de vista da verticalização urbana, observa-se que já existe um processo de 

verticalização na cidade, em função mesmo de sua proximidade de Londrina. 

Quanto às ocupações irregulares, apesar do município apresentar um déficit total de 

840 unidades, não apresenta ocupações irregulares de acordo com COHAPAR 

(2016)4  

                                                

4 Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO 
PARANÁ - SISPEHIS, COHAPAR/PR. 
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Figura 2.72 - Ibiporã atual 

 

Fonte: Google Map, 2019. 

A malha urbana de Ibiporã se estruturou ao longo da BR-369,sendo que seu sistema 

viário principal permanece paralelo àquela BR.  

Segundo DE MOREIS (2012), a inserção de Ibiporã na Região Metropolitana de 

Londrina é complexa, porque é uma cidade com um desenvolvimento econômico e 

social que lhe garante certo nível de “independência” em relação à cidade de Londrina. 

Em outras palavras, a independência refere-se ao fato de que a mesma apresenta um 

conjunto de atividades como prestação de serviços, comércio varejista e produção 

industrial que lhe garante geração de empregos para parcela significativa de seus 

habitantes, impostos, atendimento de demandas diversas, dentre outros." 

 

Jataizinho 

Jataizinho teve sua história iniciada enquanto Redução Jesuítica Espanhola e foi 

extinta pela ação dos bandeirantes, mas o local não feneceu por completo, havendo 

exploração de diamantes no Rio Tibagi no século XVII. 

A denominação de Jataizinho surge em 30 de novembro de 1943, quando o município 

passa a integrar um contexto regional diferenciado, estabelecendo-se em Londrina a 

gestão regional política do norte do Paraná.  

Em termos urbanísticos, observa-se que o município tem uma topografia relativamente 

acidentada e se desenvolve segundo um traçado de xadrez, com arruamentos já 

estabelecidos e consolidados, existindo prolongamentos que fogem do perímetro de 

fechamento da malha urbana. 
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Seu conjunto de olarias torna-se o principal fornecedor de artigos cerâmicos para o 

norte do Paraná. A atividade cerâmica, somente em Jataizinho, chegou a contar com 

aproximadamente sessenta unidades construídas até 1985, entre indústrias e olarias. 

Em 2000 esse número encontrava-se reduzido a doze unidades e, em 2003 restaram 

apenas seis. 

Para o município de Jataizinho, a perda de seu potencial industrial nos últimos 15 anos 

vem trazendo à comunidade uma busca por empregos em cidades vizinhas como 

Ibiporã e Londrina. E, a informalidade e os subempregos são alternativas que, mesmo 

precariamente, se fazem necessárias. 

No seu Plano Diretor de 2007, (diversas vezes alterado posteriormente) é citada a 

preocupação com a degradação das áreas onde houve exploração de argila, 

sugerindo um plano de recuperação daquelas. 

Figura 2.73 – Jataizinho atual 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

 

Não existem ocupações irregulares no território municipal, que apresenta um 

loteamento irregular com 150 lotes, dos quais 60 estão ocupados. 

No município existe um déficit habitacional de aproximadamente 288 famílias, sendo 

que destas, 90% encontram-se na faixa de renda entre 0 e 3 salários mínimos. 

Foram construídos vários loteamentos populares que reduziram o déficit anterior. 

Existem alguns edifícios na cidade de Jataizinho, mas não há uma tendência à 

verticalização por enquanto, em função do próprio tamanho da cidade que conta com 

12.536 habitantes em 2018, segundo estimativa do IBGE. 
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Londrina 

Londrina apresentou uma evolução significativa de sua área urbana entre 1932 e 

2016, com um crescimento acentuado, promovendo mais recentemente, conurbações 

com Cambé e Ibiporã, respectivamente, conforme mostra a figura a seguir. 

 

Figura 2.74 - Plano Diretor Municipal de Londrina 

 

 

 
Fonte: Plano Diretor Municipal de Londrina, 2009. 
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Segundo Fresca5,  

“No que se refere à verticalização da área urbana da cidade, iniciada nos anos 

1950, atravessou várias décadas sem sofrer interrupções. Entre os anos 1950 

e 1970, formaram-se grandes incorporadoras de capital local, que se 

destacaram na produção de edifícios na cidade. A partir dos anos 1980 e até 

2000, algumas dessas empresas de origem local lograram estabelecer bases 

para atuar no mercado nacional e latino-americano. Nesse início de século XXI, 

um novo ambiente de negócios e a intensificação da financeirização das várias 

etapas de produção e comercialização de edifícios, levaram incorporadoras 

nacionais a se internacionalizarem. A abertura de capital, por meio da oferta 

pública de ações (OPA) e a aquisição de parte dessas empresas por fundos 

equity, levou à produção de edifícios altos a outro nível de articulação com as 

tendências gerais do processo de globalização, particularmente a dominância 

do capital fictício sobre o produtivo. A financeirização global está presente na 

verticalização em Londrina e é característica importante do terceiro período 

deste processo.” 

 

Figura 2.75 - Expansão da área urbana de Londrina.1986, 1994 e 2008 

 

Fonte: Polidoro, 2009. 

                                                

5  FRESCA, Tânia Maria, OLIVEIRA, Edilson Luis de SESSENTA ANOS DE 
VERTICALIZAÇÃO EM LONDRINA/PR. In Revista da Associação Nacional de Pós-graduação 
e Pesquisa em Geografia (Anpege). p.85-121, V.11, n.16, jul-dez.2015. 
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No que se refere à sua verticalização, fica evidente a existência de três momentos 

distintos de Londrina. Um período inicial e de consolidação da verticalização entre 

1950 e 1979. O segundo período, entre 1980 e 1999, em que ocorre forte aceleração 

do processo, ainda que com variações internas, isto é, fases de declínio e retomada, 

mas que definitivamente estabelecem outro patamar para a produção de edifícios altos 

na cidade. Por fim, o terceiro período ocorre a partir do início do século XXI, em que 

um novo marco regulatório autoriza novas possibilidades de ação e enseja uma 

retomada do dinamismo. 

 

Figura 2.76 – Verticalização em Londrina: primeiro período – 1950 a 1979. 

 

Fonte: IPPUL, 2013. 
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Figura 2.77 - Verticalização em Londrina: segundo período – 1980 a 1999 

 

Fonte: IPPUL, 2013. 

 

Figura 2.78 - Verticalização em Londrina: terceiro período – 2000 a 2013 

 

Fonte: IPPUL, 2013. 
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O crescimento entre 1987 e 1993 deu-se principalmente na região norte com a 

expansão dos bairros Cinco Conjuntos, Vivi Xavier, Ouro Verde e Pacaembu e 

também, a nordeste no atual bairro Lindóia. Outras áreas das periferias a leste e oeste 

apresentaram crescimento, porém de forma mais modesta. Na periferia sudeste 

Ocorreu o surgimento do bairro União da Vitória. 

Ocupações Irregulares em Londrina 

No que se refere às ocupações irregulares, segundo levantamento feito pela COHAB, 

Londrina tem, atualmente, 56 áreas ocupadas irregularmente, que representam 3.160 

famílias, ou 10.867 pessoas, morando em locais ilegais. Segundo o ex-presidente da 

Cohab, esse crescimento se deve a dois fatores. 

"Primeiro a própria crise econômica que o nosso país atravessou, as famílias tiveram 

dificuldade em pagar os aluguéis, e no desespero foram morar em barracos. O 

segundo fator é um problema do poder público que não tem uma política de habitação 

efetiva para atender essas famílias". 

A Companhia de Habitação também traçou um perfil socioeconômico dessas famílias, 

concluindo que 65% dessas famílias são chefiadas por mulheres, são famílias com o 

fundamental incompleto, a grande maioria delas vivendo por meio de benefício social. 

E, ainda de acordo com o presidente da companhia, foram feitas parcerias público-

privadas e houve aprovação de leis que incentivam a construção de casas para 

famílias de baixa renda. RPC Londrina (2018) 

Conflitos gerados pela conurbação com municípios vizinhos: 

A área aglomerada de Londrina já apresenta sinais de grandes dilemas quanto ao 

planejamento regional, uma vez que os municípios próximos não articulam seus 

instrumentos de planejamento e gestão intraurbanos entre si, delineando um futuro 

preocupante na geração de políticas urbanas que possam atender a população na sua 

totalidade e de forma adequada considerando a grande mobilidade populacional 

existente. 6 

 

2.11 Vazios Urbanos  

A questão dos vazios urbanos está diretamente relacionada à racionalização de 

recursos públicos, infraestruturas urbanas, especulação imobiliária e expansão 

urbana, mas deve manter sempre como pano de fundo a função social dos lotes 

urbanos.   

Adota-se aqui o entendimento de que vazios urbanos são “terrenos e edificações não 

utilizados, subutilizados, desocupados ou desestabilizados, localizados em terrenos 

infraestruturados e que passaram ou estão passando por processo de esvaziamento” 

                                                

6 TÖWS, Ricardo Luiz. O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO DE LONDRINA E DE MARINGÁ 

(PR) BRASIL: O ESTADO E O CAPITAL IMOBILIÁRIO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO. 
Maringá, 2010 
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BORDE (2006), sendo que esta definição vai de encontro com o Art. 5o do Estatuto da 

Cidade - Lei Federal n° 10.257/2001: 

“Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar 

o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para 

implementação da referida obrigação.” 

Muito embora seja necessária a ressalva de que serão utilizados para análises 

mapeamentos já existentes para os municípios da região e que podem ter sido 

amparados em concepções teóricas diferentes desta, o que não invalida a leitura uma 

vez que o objetivo aqui é o de caracterizar a região de estudo Metrópole Paraná Norte 

e não cada um dos municípios individualmente. 

Cabe aqui ainda ressaltar a diferenciação entre vazios urbanos e espaços livres 

urbanos que seriam aqueles, de forma geral, não edificados sendo os de maior 

dimensão comumente de domínio público como, por exemplo, parques, praças, 

cemitérios, canteiros viários, subestações de energias, antenas de telecomunicação, 

áreas militares e aeroportos, dentre outras possibilidades. 

Via de regra, a existência de um grande volume de vazios urbanos vem acompanhada 

de um modelo de ocupação territorial espraiado, ampliando não somente o perímetro 

urbano municipal, mas também a necessidade de gastos com infraestrutura e 

equipamentos de uma população cada vez mais distante das áreas já atendidas. Esta 

periferização muitas vezes vem acompanhada de ocupações irregulares trazendo 

consigo um reflexo negativo não somente para a população que se encontra nestas 

áreas, que se torna excluída, mas também para o município como um todo.  

Realiza-se aqui a leitura relativa aos vazios urbanos dos dois polos metropolitanos de 

Londrina e Maringá, uma vez que estes, juntamente com alguns elementos indutores, 

são determinantes no processo de ocupação do solo da região. Em que pesem 

possíveis diferenças metodológicas, as ilustrações expostas aqui permitem perceber o 

padrão destes municípios, nos que diz respeito aos vazios urbanos e o alcance de 

suas consequências, ou seja, de que forma podem influenciar a dinâmica regional. 

2.11.1 Os vazios de Londrina 

O mapa de vazios urbanos do município de Londrina, com informações de 2011, 

mostra que apesar da maior quantidade de vazios e aqueles de maiores dimensões 

encontrem-se nas extremidades norte, leste e sul do perímetro urbano, existem duas 

faixas centrais que se destacam, sendo uma no sentido Nordeste/Oeste, indicando a 

linha de conurbação de Londrina com as cidades de Cambé e Ibiporã e a outra no 

sentido Oeste/Sudeste, também a partir de Cambé sentido Sudeste do município que 

quase “delimita” o tecido urbano contínuo do município, apresentando a partir desta 

linha, uma concentração significativa de vazios urbanos. 

Como em diversos outros municípios brasileiros a configuração dos vazios urbanos de 

Londrina parece indicar não só um processo de especulação imobiliária intenso, 

quanto uma desnecessária alteração da extensão do perímetro urbano, acima da 

demanda real do município. 
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Figura 2.79 – Vazios urbanos de Londrina 

 

Fonte: IPPUL/Prefeitura Municipal de Londrina, 2018. 
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2.11.2 Os vazios de Maringá 

A década de 1960 foi marcada pelo início do processo de verticalização da cidade, 

resultante principalmente do excedente de capital oriundo de cultura cafeeira, 

aumentando a densidade populacional sem expandir a malha urbana horizontal do 

município. Esta verticalização gerou densificação da área central e valorização de 

suas zonas comerciais, encarecendo a área central e induzindo um movimento da 

população de baixa renda mais para a periferia, notadamente no sentido norte, 

inclusive extrapolando os limites urbanos, como ilustra a figura a seguir: 

 

Figura 2.80 – Expansão da malha urbana de Maringá (1947-1970) 

 

 
Fonte: RUBIRA, 2015. 
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Na década de 1970 intensifica-se o processo de periferização que somado a um 

significativo aumento populacional, leva a um segundo momento de verticalização, 

mas também de expansão urbana mais acentuada a leste, sudeste e principalmente 

noroeste do município, conforme a figura a seguir: 

 

Figura 2.81 – Expansão da malha urbana de Maringá (1970-1980) 

 
Fonte: RUBIRA, 2015. 

 

A década de 1980 consolidou o processo de verticalização do município, 

proporcionando a ocupação de muitos lotes vazios no centro e entre 1970 e 1980 

acontece ainda o início da periferização com o município de Sarandi, a leste, onde a 

expansão também foi intensa. 

Na década de 1990 foram aprovados vários loteamentos na cidade, ocupando vazios 

demográficos principalmente a sudoeste, sendo que a verticalização somada a 

implantação de loteamentos horizontais, não produziu uma expansão urbana 

significativa. Esta década ficou marcada pelo início da periferização com Paiçandu. 
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Figura 2.82 – Expansão da malha urbana de Maringá (1980-1990) 

 
Fonte: RUBIRA, 2015. 

 

O preenchimento dos espaços vazios do perímetro urbano de Maringá caracterizou as 

décadas de 1990 e 2000. 

A ilustração abaixo demonstra que mesmo excetuando-se as grandes áreas verdes da 

cidade, que aparecem computadas neste mapa datado de 2009, como lotes vagos, 

Maringá apresenta um “anel” entre a área central e as bordas do perímetro urbano, 

que indicam a existência, a época, de um volume facilmente identificável de vazios 

urbanos, com uma notada concentração ao sul. 
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Figura 2.83 – Expansão da malha urbana de Maringá (2009) 

 

Fonte: PHLIS do Município de Maringá, 2010. 

 

2.11.3 Os vazios nos demais municípios 

Alguns outros municípios do recorte da Metrópole Paraná Norte consideram, em seus 

planos diretores municipais, a necessidade de ocupação prioritária destas áreas 

consideradas vazios urbanos, como é o caso de Arapongas, Ibiporã, Mandaguari, 

Jataizinho, Marialva, Paiçandu, Rolândia e Sarandi comentados individualmente 

abaixo. Ressalta-se aqui a necessidade de se considerar nesta análise, a 

possibilidade da aplicação de distintas metodologias nas leituras dos vazios urbanos 

nos diferentes municípios aqui listados. 

Segundo informações do Plano Diretor Municipal de Arapongas (2003) á época do 

levantamento o município apresentava poucos vazios localizados de forma mais 

periférica, como resultado de ações de orientação da ocupação destes vazios 

existentes por conjuntos habitacionais nas décadas pós anos 80. 



148 
  

Figura 2.84 – Plano Diretor Municipal de Arapongas 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas, 2003. 

Ibiporã, por sua vez apresenta, de forma peculiar, grandes vazios periféricos, 

identificados no processo de seu Plano Diretor Municipal (2006), como resultado de 

uma ocupação significativamente dispersa da malha urbana. Diferentemente de outras 

leituras, no caso do município de Ibiporã, as grandes manchas consideradas como 

vazios urbanos no mapa abaixo agregam além de áreas remanescentes de 

loteamentos, áreas com características de produção agrícola. 

Figura 2.85 – Vazios Urbanos de Ibiporã 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ibiporã, 2006. 
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Com uma leitura similar o Plano Diretor do município de Mandaguari (2007) acusa a 

existência de extensas áreas de vazios urbanos a norte, conforme ilustrado no mapa 

abaixo. 

Figura 2.86 – Uso e ocupação do solo de Mandaguari 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mandaguari, 2007. 
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Já o município de Jataizainho, segundo informações da Prefeitura Municipal 

constantes em seu Plano Diretor (2006), apresentava à época do levantamento, 

apenas 5% do número de lotes vazios no perímetro urbano. 

 

Figura 2.87 – Uso e Ocupação do Solo em Jataizinho 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataizinho, 2006. 
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No caso do município de Marialva, diferentemente de Ibiporã e Mandaguari, por 

exemplo, a leitura dos vazios urbanos constante do seu Plano Diretor (2007) considera 

apenas lotes não ocupados em áreas de loteamentos, representando estes 20% do 

total. 

 

Figura 2.88 – Uso e Ocupação do Solo de Marialva 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marialva, 2007. 
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O município de Paiçandu, apesar de não apresentar mapa específico sobre o tema, 

trata na discussão de seu Plano Diretor (2014) como significativa a questão da 

existência de vazios urbanos no município, a ponto de considerar os mesmos um dos 

quatro elementos definidores da morfologia municipal, além de proporcionarem espaço 

inadequado para depósito de lixo por parte da população, acrescentando mais uma 

problemática às tradicionalmente imputadas aos vazios urbanos. O mapa de evolução 

urbana do município permite uma leitura aproximada da questão. 

 

Figura 2.89 – Evolução Urbana de Paiçandu 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paiçandu, 2014. 
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O documento do Plano Diretor de Rolândia relata o mesmo histórico de conformação 

de vazios urbanos que a maioria dos municípios da região, o intenso processo de 

loteamento da década de 70. O resultado disto aparece ilustrado no mapa abaixo. 

Novamente considerados aqui apenas os lotes vazios destas áreas loteadas. 

 

Figura 2.90 – Uso e Ocupação do Solo de Rolândia 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rolândia, 2006. 
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No caso do município de Sarandi, as leituras do Plano Diretor Municipal consideraram 

a existência de grande número de lotes vazios, em vários pontos da cidade, 

notadamente nas áreas periféricas, principalmente ao norte e nordeste, chegando em 

2005 a 38,75% do número total de lotes existentes na sede municipal.  

 

Figura 2.91 – Vazios urbanos de Sarandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Sarandi, 2009. 

 

As leituras acima demonstram que os municípios do recorte da Metrópole Paraná 

Norte, da mesma forma que muitos municípios participantes de regiões metropolitanas 

e aglomerações urbanas brasileiras apresentam vazios urbanos que indicam 

processos de especulação imobiliária gerando problemas urbanos dos quais grande 
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parte dos municípios não conseguem resolver tão adequada ou celeremente quantos 

seus gestores almejam. No caso específico da região, a maioria dos municípios atribui 

a problemática aos seus históricos de rápida ocupação na década de 70.  

A questão dos vazios urbanos é inerente a cada um dos Planos Diretores Municipais, 

cabe ao município, de forma participativa definir a ampliação ou não de seu perímetro 

urbano, bem como adotar medidas de indução da ocupação de seus vazios urbanos. 

Em termos de administração regional caberia um esforço no sentido de orientação ao 

desenvolvimento destes planos e um acompanhamento para identificar se o 

espraiamento dos perímetros urbanos demonstram conexão efetiva com a dinâmica 

do movimento pendular entre os polos regionais e seu entorno, quando a população 

que se desloca para trabalho e estudo nos municípios maiores busca moradia em 

áreas mais próximas,  ou se estes vazios resultam de um mercado imobiliário que se 

sobrepõe ao planejamento municipal de uso e ocupação do solo. 

 

2.12 Compatibilidades e incompatibilidades entre os planos diretores dos 
municípios componentes da Metrópole Paraná Norte 

Buscando identificar possíveis concordâncias ou discrepâncias entre o planejamento 

de municípios contíguos que compõem o recorte da Metrópole Paraná Norte foi 

elaborado um mapa de compatibilização entre os planos diretores existentes, 

permitindo uma primeira leitura global. 

Este mapa permite perceber uma mesma configuração na espacialização de uso e 

ocupação do solo dos municípios de Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas 

em um contínuo de características semelhantes. 

Nos demais municípios da região, as configurações espaciais demonstram-se distintas 

da anteriormente descrita no eixo de Londrina, bem como umas das outras. 

Na sequência são analisados vários planos diretores da região no intuito de 

compreender a existência ou não de interrelações no planejamento local dos 

municípios componentes da região. 
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Ibiporã 

A relação do município de Ibiporã com seu vizinho Jataizinho é determinada, em toda 

sua extensão por uma barreira física, o Rio Tibagi, reforçada por uma macrozona de 

controle da orla do mesmo rio. Na divisa com Londrina o zoneamento de Ibiporã prevê 

além de uso rural, a macrozona de controle da Orla do Rio Jacutinga e pontos de 

conexão com eixos de Produção industrial que se desenvolvem ao longo das rodovias, 

um dos quais atravessa o município desde seu limite com Londrina até encontra o 

limite com Jataizinho. 

 

Figura 2.93 – Macrozoneamento Municipal de Ibiporã. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ibiporã, 2008.  
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Londrina 

O município de Londrina faz divisa a oeste com Apucarana e Arapongas onde seu 

macrozoneamento prevê áreas de microbacias com ocupação controlada e de 

desenvolvimento regional. Já a noroeste com Cambé e a nordeste com Ibiporã, 

Londrina chega com seu perímetro urbano nas divisas municipais em um processo de 

conurbação. 

O Macrozoneamento urbano prevê no sentido Leste-Oeste uma larga faixa 

denominada como de integração metropolitana, tendo ao norte desta uma faixa de 

proteção ambiental e ao sul uma de identidade cultural sendo que as três estabelecem 

esta conexão entre Cambé, Londrina e Ibiporã. 
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Figura 2.94 – Macrozoneamento de Londrina. 

 

Fonte: IPPUL/Prefeitura Municipal de Londrina, 2018. 
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Figura 2.95 - Anexo II Macrozoneamento Urbano 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2008. 
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Dentre todos os planos analisados, apesar de claras conexões, tanto da malha urbana 

propriamente dita, quanto de eixos de desenvolvimento, o único plano diretor 

municipal que demonstra uma clara proposição de integração com os municípios 

vizinhos é o de Londrina.  

 

Arapongas 

Em sua divisa sul, na relação com Apucarana, o município de Arapongas apresenta 

quatro diferentes tipos de zonas rurais, sendo uma destas uma zona rural de interesse 

urbano, um pequeno trecho de zoneamento urbano, inclusive com núcleo urbano 

próximo do limite (bairro Aricanduva), além de uma faixa linear de zoneamento rural de 

interesse urbano das rodovias PR-444 e BR-369 que se conectam a Apucarana em 

dois diferentes pontos. 

Com o município de Rolândia ao norte, o Plano Diretor de Arapongas também prevê 

diferentes usos rurais sendo, duas destas, rurais de interesse urbano, apresenta ainda 

uma significativa faixa de divisa entre os dois municípios que, do lado de Arapongas 

refere-se a uma parte de seu perímetro urbano. Já com Londrina ao leste, todo o 

perímetro de divisa entre os dois municípios tem previsão de atividades rurais pelo 

lado de Arapongas. 
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Figura 2.96 – Zoneamento Rural de Arapongas e Zoneamento Urbano de 
Arapongas. 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas, 2009.  



163 
  

Ao Norte, na divisa com o município de Arapongas, o plano de Apucarana prevê uso 

predominantemente rural e uma macrozona de manancial de abastecimento. 

Apresenta ainda uma conexão do seu perímetro urbano com o limite do município 

vizinho a qual indica uso de macrozona industrial além de uma macrozona de 

expansão, entremeada por uma área urbana, limitadas na divisa por uma faixa de 

proteção ambiental de um rio. 

Tanto para oeste, no sentido dos municípios de Cambira e Mandaguari, quanto para 

leste na divisa com Londrina, o zoneamento de Apucarana é totalmente voltado ao uso 

rural. 

 

Figura 2.97 – Macrozoneamento de Apucarana.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana, 2014. 

 

Jandaia do Sul 

O município de Jandaia do Sul apresenta uma área urbana bem concentrada no seu 

limite nordeste tendo apenas um pequeno ponto onde seu perímetro urbano encontra 

o território de Mandaguari ao norte, sendo esta uma área de expansão urbana, 

enquanto o restante de suas divisas municipais, da mesma forma que a totalidade da 

divisa com o município de Cambira a leste tem, por parte do município de Jandaia do 

Sul, uso rural. 
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Figura 2.98 – Macrozoneamento Municipal de Jandaia do Sul e 
Macrozoneamento Urbano de Jandaia do Sul.  

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, 2006.  
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Mandaguari 

O município de Mandaguari apresenta zonas produtivas de caráter rural em todo seu 

entorno, nas divisas com os municípios de Jandaia do Sul ao sul, Cambira e 

Apucarana a leste e com indicador de um eixo de ocupação urbana em direção a 

Marialva a oeste. 

 

Figura 2.99 – Zoneamento Urbano de Mandaguari, com imagem aérea.  

 

Fonte: Google Earth, 2018; Prefeitura Municipal de Mandaguari, 2013. 
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Figura 2.100 – Zoneamento Urbano de Mandaguari. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mandaguari, 2013. 

 

Maringá 

O município de Maringá faz divisa a oeste com os municípios de Mandaguaçu e 

Paiçandu e a leste com Sarandi e Marialva sendo que na divisa com este último seu 

macrozoneamento prevê uma grande área de proteção de manancial e uso 

majoritariamente rural, apresentando uma pequena área industrial ao sul de Maringá. 

Nas divisas com Mandaguaçu e parte de Paiçandu existem grandes áreas rurais, 

sendo que no sentido de Mandaguaçu o plano de Maringá apresenta ainda um setor 

especial de eixo rodoviário que termina em uma área prevista como de qualificação, 

apresentando com este município, portanto, pouca interação urbana. 

Já nos limites com o município de Paiçandu, em área contígua ao perímetro urbano 

deste município, o plano de Maringá prevê dois tipos de zonas industriais e uma zona 

de ocupação imediata, apresentando continuidade na malha urbana e uma média 

densidade populacional indicando periferização. 
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Figura 2.101 – Macrozoneamento de Maringá.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 2013. 
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A relação apresentada por Maringá com o município vizinho de Sarandi é muito mais 

intensa, uma vez que além da zona de proteção do manancial e áreas de qualificação 

a malha urbana conecta-se a de Sarandi, com setores de uso de consolidação urbana, 

relativos à área central da cidade de Maringá que seguem linearmente pela BR 376, 

dando continuidade na mancha de ocupação do solo como se fossem partes de um 

único município. A alta densidade populacional de Sarandi na divisa com Maringá 

reforça o entendimento de uma relação de periferização ainda mais intensa do que a 

apresentada com o município de Paiçandu. 

 

Paiçandu 

O destaque entre Paiçandu e Maringá fica por conta da continuidade da malha urbana 

entre o limite leste do primeiro e oeste do segundo, sendo que pelo lado de Paiçandu 

estão previstos, no plano diretor municipal, usos voltados a uso industrial (Macrozona 

Urbana Industrial 1) e residencial urbano. O limite sudeste do município de Paiçandu 

apresenta na sua relação com parte do território de Maringá mais um tipo de uso 

industrial (Macrozona Urbana Industrial 2). Já no seu limite nordeste, ainda em divisa 

com Maringá, Paiçandu tem previsão em seu plano de uso rural, da mesma forma que 

na divisa norte, na sua relação com o município de Mandaguaçu. 

 

Figura 2.102 – Macrozoneamento Municipal de Paiçandu.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paiçandu, 2014.  
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Mandaguaçu 

O município de Mandaguaçu apresenta uso predominantemente rural tanto em sua 

divisa com Maringá a leste quanto com Paiçandu ao sul com um pequeno trecho de 

sua zona urbana indo de encontro ao município de Maringá. 

 

Figura 2.103 – Macrozoneamento de Mandaguaçu. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, 2007. 

 

A leitura destes macrozoneamentos municipais, no que diz respeito à proposição de 

desenvolvimento municipal no sentido das divisas municipais, tanto em termos de uso 

do solo, quanto de eixos promotores de ocupação e desenvolvimento, permitiu a 

elaboração de um mapa da região que ilustra a falta de compatibilidade no 

planejamento do recorte Metrópole Paraná Norte. 
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O mapa de relações intermunicipais a seguir ilustra as intenções de desenvolvimento 

de cada município, espacializadas em seus limites municipais, identificando tanto usos 

compatíveis por parte de municípios vizinhos em suas áreas de adjacência como 

rural/rural ou urbano/industrial, quanto usos incompatíveis como industrial/rural ou 

eixos de desenvolvimento urbano de um município no sentido da área rural do 

município vizinho. Cabe aqui a ressalva de que o mapa é esquemático no sentido de 

indicar ilustrativamente as possíveis pressões que os usos propostos nos limites 

municipais podem exercer sobre territórios contíguos, permitindo a análise da 

existência ou não de entendimento regional quando do planejamento municipal, sem 

intenção de pontuar questões específicas e localizadas. 

Este resultado de falta de clareza na necessidade de compatibilização no 

planejamento territorial do recorte em questão, em parte justifica-se pelo fato da 

Metrópole Paraná Norte hoje não existir formalmente, porém chama a atenção pela 

falta de entendimento do desenvolvimento regional entre municípios que fazem parte 

de uma mesma região metropolitana, estas sim já estabelecidas.  

O planejamento municipal de olhar individualizado destaca-se principalmente na 

relação de Maringá com seus municípios limítrofes, reforçando nesta leitura espacial o 

panorama já diagnosticado com base em dados socioeconômicos. 
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Relações Intermunicipais 
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2.13 Demografia 

A compreensão do comportamento demográfico é um dos elementos fundamentais 

para o planejamento urbano-regional. Padrões de concentração populacional, de 

movimentos migratórios, de composição etária, de pendularidade, entre outros 

indicadores, servem como base para a identificação de oportunidades para 

desenvolvimento, demandas por serviços públicos de saúde, educação, segurança, 

bem como infraestruturas diversas voltadas para integração e dinamização 

metropolitana. 

Por essa razão, adiante, para a Metrópole Paraná Norte, são apresentadas análises 

acerca de parâmetros demográficos básicos e, em seguida, análises acerca das 

consequências do crescimento populacional previsto para as próximas décadas na 

demanda por serviços públicos, investimento e emprego. 

 

2.13.1 Indicadores Demográficos 

Adiante são apresentados indicadores demográficos básicos dos municípios 

constituintes da Metrópole Paraná Norte, concernentes a: 

• patamares populacionais dos municípios integrantes; 

• padrão do crescimento populacional nas últimas décadas; 

• projeção populacional; 

• identificação do padrão de densidades demográficas; 

• estrutura etária da população; 

• dinâmicas migratórias; 

• dados de mobilidade pendular para o trabalho. 

No que tange aos patamares populacionais, no ano de 2017, a população dos 

municípios que compõem a Metrópole Paraná Norte era estimada em 1.707.508 

habitantes, conforme mostra a tabela a seguir. Nota-se que Londrina e Maringá são 

dois municípios de destaque por seu porte populacional, o primeiro com 558 mil 

habitantes, o segundo com aproximadamente 407 mil. Outro grupo de municípios é 

formado por aqueles com população entre 94 mil e 133 mil habitantes (Apucarana, 

Arapongas, Cambé e Sarandi). Os nove municípios restantes apresentam portes 

populacionais inferiores, desde os 64,7 mil habitantes de Rolândia aos 7,8 mil 

habitantes de Cambira. 

A figura seguinte mostra que os 15 municípios da Metrópole Paraná Norte conformam 

o eixo de concentração populacional, ligados pela estrutura rodoviária formada pela 

BR-376 e pela BR-369. Esse eixo concentrador tem na sua ponta leste Londrina e, a 

oeste, Maringá, tendo o entorno metropolitano 59 municípios de muito baixa 

concentração populacional. 



173 
  

Tabela 2.13 – População estimada nos municípios da Metrópole Paraná Norte – 
2017 

 

Municípios 
População 

2017 

Londrina 558.439 

Maringá 406.693 

Apucarana 132.691 

Arapongas 118.477 

Cambé 105.347 

Sarandi 94.181 

Rolândia 64.726 

Ibiporã 53.356 

Paiçandu 40.156 

Marialva 34.955 

Mandaguari 34.559 

Mandaguaçu 22.164 

Jandaia do Sul 21.341 

Jataizinho 12.615 

Cambira 7.808 

Total 1.707.508 

Fonte: IBGE, 2017. 
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Figura 2.104 – Municípios do Entorno da Metrópole Paraná Norte segundo seu porte populacional 
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Esse estágio de elevado patamar populacional na Metrópole Paraná Norte foi 

alcançado após anos de constante crescimento das áreas que atualmente conformam 

seus quinze municípios, em meio a um processo de redução significativa de sua 

população rural e acelerada urbanização.  

No gráfico a seguir, pode-se observar que a população total dos 15 municípios que 

atualmente configuram a Metrópole Paraná Norte correspondia a menos da metade do 

total da população pertencente aos 74 municípios que atualmente conformam as 

regiões metropolitanas de Apucarana, Londrina e Maringá, ou seja, a área da 

Metrópole Paraná Norte, mais seu Anel Metropolitano. A partir de então, o crescimento 

populacional de toda essa região cada vez mais se encontra relacionado a perdas de 

população nos municípios do Anel Metropolitano e maior participação dos municípios 

da Metrópole Paraná Norte, que passou de 616,6 mil habitantes em 1970, para 860,0 

mil em 1980, 1,1 milhão em 1991 (período de maior taxa de crescimento geométrico, 

da ordem de 2,65% ao ano), 1,3 milhão no ano de 2000, e 1,5 milhão no ano 2010, em 

que o ritmo de crescimento se conta a 1,47% ao ano. 

 

Figura 2.105 – Evolução da população total, urbana e rural na região 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Essa foi uma dinâmica marcada por acelerada urbanização. O crescimento 

proporcional da população urbana foi constante no período, acompanhada de 

diminuição absoluta da população rural nos municípios da Metrópole Paraná Norte, 

que passou de 292 mil pessoas em 1970 para 53 mil pessoas no ano de 2010. 

Contados os 74 municípios que incluem a Metrópole Paraná Norte e o Anel 

Metropolitano, vê-se que a transição rural-urbana ocorre no início da década de 1970, 

com decréscimo vertiginoso da população rural. 

Como resultado dessas dinâmicas, nota-se que a Metrópole Paraná Norte é formada 

predominantemente por municípios com mais de 90% de população urbana, sendo 

que as menores proporções de população urbana ocorrem em Cambira, Mandaguaçu 

e Marialva, ambos municípios com mais de 80% de urbanização. Seu entorno, no 

entanto, apresenta dois padrões distintos. Na porção norte, diversos municípios 

apresentam um padrão de população urbana superior a 60%, com predomínio 

daqueles em faixas acima de 80%. Na porção sul, no entanto, encontram-se 

municípios de menor proporção da população urbana, conforme demonstrado na 

figura a seguir, que apresenta a proporção de população urbana-rural dos municípios 
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Figura 2.106 – Proporção de população urbana-rural 

 



178 
  

Essa elevada proporção de população urbana corresponde a áreas de elevada 

aglomeração de pessoas em sítios urbanos bastante densos, cercados por zonas de 

transição, em que predominam densidades médias, inseridos em um contexto de 

ampla hinterlândia7 rural. É o que se pode observar no mapa a seguir, em que áreas 

de maior adensamento são percebidas em todos os municípios da Metrópole Paraná 

Norte, com destaque para Apucarana, Arapongas e para conurbações que se formam 

entre Maringá e Sarandi e, também, entre Londrina e Cambé. 

Em uma perspectiva regional, importa que a análise da densidade demográfica 

contribua para a aferição das condições de expansão dos assentamentos para a 

acomodação da população projetada para as próximas décadas. Assim, no mapa 

anterior, nota-se que os núcleos urbanos dos municípios da Metrópole Paraná Norte 

apresentam uma variabilidade de densidades.  

As densidades acima de 100 habitantes por hectare, consideradas muito altas, servem 

como parâmetro de tendência de saturação de ocupação. Essas são as áreas em 

vermelho na figura e parecem ainda pouco representativas em escala regional. 

Representadas em laranja no mesmo mapa, as densidades entre 50 e 100 habitantes 

por hectare, consideradas altas, indicam usualmente áreas bastante consolidadas. 

Geralmente, em centros metropolitanos, áreas com esse nível de densidade são ainda 

passíveis de maior adensamento. 

As densidades entre 10 e 50 habitantes por hectare, representadas em verde claro, 

são consideradas médias. São geralmente áreas representativas da faixa de expansão 

da ocupação urbana, caracterizada por dinâmicas periurbanas, na transição entre o 

urbano e o rural. 

                                                

7 Região afastada de áreas urbanas 
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Figura 2.107 – Densidade populacional 
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Conforme a próxima tabela, é possível notar que as densidades muito altas 

correspondem somente a 4% da área com densidades urbanas, a partir de 10 

habitantes por hectare. Por sua vez, densidades altas se encontram em 29,7% das 

áreas com densidades urbanas, enquanto as densidades médias representam 66,28% 

das áreas. Esses dados demonstram que comportamento populacional na Metrópole 

Paraná Norte tem se caracterizado por uma ocupação bastante espraiada, 

notadamente de densidades médias. 

Tabela 2.14 – Percentual das áreas com densidades urbanas por nível de 
densidade 

Municípios 
Proporção da área ocupada (%) 

Densidade Média Densidade Alta Densidade Muito Alta Total 

Apucarana 76,04 23,57 0,39 100,00 

Arapongas 62,74 32,94 4,33 100,00 

Cambé 67,41 30,74 1,86 100,00 

Cambira 90,80 9,20 0,00 100,00 

Ibiporã 76,73 23,27 0,00 100,00 

Jandaia do Sul 87,07 12,85 0,07 100,00 

Jataizinho 93,20 6,29 0,51 100,00 

Londrina 60,48 32,31 7,21 100,00 

Mandaguaçu 91,54 8,46 0,00 100,00 

Mandaguari 76,23 20,98 2,79 100,00 

Marialva 80,85 19,15 0,00 100,00 

Maringá 59,82 36,57 3,61 100,00 

Paiçandu 72,71 26,11 1,19 100,00 

Rolândia 81,87 15,20 2,93 100,00 

Sarandi 59,54 34,69 5,76 100,00 

Total 66,28 29,72 4,00 100,00 

Fonte: IBGE, 2017. 

Uma repercussão dessa constatação é que o crescimento populacional pode 

apresentar uma tendência ainda de tomada de mais áreas no entorno urbano para 

provisão de assentamentos de média densidade, um fenômeno que usualmente 

implica maior pressão sobre recursos naturais, como solos, rios e nascentes, bem 

como menor racionalidade de custos com infraestruturas viárias, de saneamento, 

saúde, educação, etc. 

Outra implicação, no campo do planejamento urbano-regional, é que justamente essa 

faixa de médias densidades pode servir para a acomodação da população projetada 

para as próximas décadas, a depender da qualidade das políticas urbanísticas, de 

maneira a prevenir maior expansão da área ocupada pelas manchas urbanas, bem 

como a criar melhor aproveitamento de infraestruturas. 

Essas aglomerações, levantadas pelo recenseamento de 2010, em fato, tendem a 

receber maior contingente populacional, em cenário em que a população 

metropolitana deixe o patamar de 1.534.201 daquele recenseamento para 1.936.497, 

em 2030, e avance para 2.036.132, em 2040, conforme mostra o gráfico a seguir.  
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Figura 2.108 – Projeção Populacional 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

O crescimento projetado pelo IPARDES para os municípios da região é realizado a 

partir de tendências demográficas medidas, no que concerne a expectativa de vida ao 

nascer, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, crescimento vegetativo e saldo 

migratório. Essas medidas são relevantes pela sua influência na projeção 

populacional, mas também porque podem servir como indicadores de qualidade de 

vida da população, de tendências para composição da força de trabalho e das 

demandas de diversos tipos de serviços públicos. Por essa razão, é oportuno que se 

avalie um quadro que sintetiza esses indicadores, a saber, a pirâmide etária na 

Metrópole Paraná Norte. 

Conforme o próximo gráfico, nota-se que a Metrópole Paraná Norte se encontra em 

um estágio de transição etária, em que já é percebido o efeito da diminuição da 

natalidade, na forma de tendência de menor participação de crianças entre 0 e 9 anos 

no conjunto da população, mas ainda com baixa participação de populações acima de 

60 anos, devido a expectativa de vida não muito elevada. 
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Figura 2.109 – Pirâmide etária da Metrópole Paraná Norte em 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Nesse contexto, o gráfico seguinte apresenta uma predominância de população entre 

15 e 59 anos, o que indica uma grande proporção da população em idade para 

participação no mercado de trabalho. Isso corresponde ao que podemos chamar de 

fase final de janela de oportunidade, uma fase no processo de transição da estrutura 

etária, em que os custos com atendimento das necessidades da primeira infância 

diminuem, paralelamente a uma presença ainda pequena de idosos, com 

predominância de população em idade ativa, que pode colaborar para a aceleração do 

desenvolvimento regional. 

O próximo gráfico, por sua vez, mostra que, em 2030, espera-se ainda menor 

participação da população infantil, com ampliação da longevidade e consequente 

aumento da participação de pessoas com mais de 60 anos, um cenário em que 

adultos jovens, até 39 anos, fazem-se menos representativos no total metropolitano. 
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Figura 2.110 – Pirâmide etária da Metrópole Paraná Norte em 2030 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

Em 2040, conforme o próximo gráfico, vê-se que haverá um número absoluto de 

crianças ainda tendente ao decréscimo, chegando a 171 mil crianças, 8,4% do total de 

habitantes. Para esse momento, é esperado que a população com mais de 60 anos 

seja de aproximadamente 570 mil habitantes, ou 28,0% do total da população. Nesse 

contexto a projeção populacional do IPARDES indica que a população entre 20 e 59 

anos deve chegar a 1,09 milhão de habitantes na Metrópole Paraná Norte. 

 

Figura 2.111 – Pirâmide etária da Metrópole Paraná Norte em 2040 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 
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Outra dinâmica importante a se acrescentar na análise demográfica da Metrópole 

Paraná Norte é aquela da migração, o que pode indicar a capacidade de atração 

metropolitana em escalas locais, regionais, nacionais e, até mesmo, internacionais. 

Assim sendo, a tabela abaixo mostra que pouco mais da metade da população dos 

municípios que conformam a Metrópole Paraná Norte é formada por não naturais, o 

que indica intensos movimentos populacionais.  

 

Tabela 2.15 – População da Metrópole Paraná Norte segundo a naturalidade 

Municípios/Metrópole 
Não naturais do município Naturais do município 

População % População % 

Londrina 227.782,00 44,95 278.919,00 55,05 

Maringá 209.461,00 58,66 147.616,00 41,34 

Sarandi 55.791,00 67,34 27.057,00 32,66 

Apucarana 53.962,00 44,63 66.958,00 55,37 

Arapongas 53.443,00 51,31 50.707,00 48,69 

Cambé 51.583,00 53,32 45.151,00 46,68 

Rolândia 26.339,00 45,52 31.522,00 54,48 

Paiçandu 24.116,00 67,11 11.820,00 32,89 

Ibiporã 19.596,00 40,66 28.602,00 59,34 

Mandaguari 15.898,00 48,68 16.760,00 51,32 

Marialva 15.844,00 49,58 16.115,00 50,42 

Jandaia do Sul 10.333,00 50,98 9.936,00 49,02 

Mandaguaçu 9.561,00 48,33 10.221,00 51,67 

Jataizinho 4.455,00 37,52 7.420,00 62,48 

Cambira 3.441,00 47,55 3.795,00 52,45 

Total 781.605,00 50,95 752.599,00 49,05 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

É possível que se faça uma avaliação do padrão recente de origens dessas 

migrações, conforme dados do censo demográfico de 2010 expostos na Tabela 2.16. 

A tabela mostra a migração de data fixa, em que os recenseados indicam onde 

moravam cinco anos antes, no caso de terem se mudado para o atual município no 

período. 

Assim, pode-se verificar que os municípios da Metrópole Paraná Norte, em 2010, 

contavam com pouco mais de 148 mil pessoas que moravam em outros lugares no 

ano de 2005. Desses, pouco mais de 27 mil mudaram entre os próprios municípios 

metropolitanos. 
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Londrina, Maringá e Apucarana têm destaque entre os municípios que cederam 

população para outras localidades, respectivamente 6,7; 6,0, e 2,1 mil habitantes 

desses municípios passaram a morar em outros municípios metropolitanos entre os 

anos de 2005 e 2010. No caso de Londrina, parte significativa desses fluxos se deu 

em direção a Cambé (2.892 moradores) e a Maringá (1.247). No tocante àqueles que 

saíram de Maringá, 2.795 foram para Sarandi, 959 para Paiçandu e 784 para 

Londrina. As pessoas que residiam em Apucarana tiveram um padrão mais disperso 

de alocação em outros municípios metropolitanos, com destaque para Arapongas (697 

moradores) e para Londrina (543 moradores). Entre 900 e 2.000 pessoas saíram dos 

municípios de Cambé, Sarandi, Arapongas, Rolândia, Ibiporã, Paiçandu e Marialva. O 

principal padrão entre esses municípios é a mudança para Londrina ou Maringá, 

usualmente para aquela mais próxima (IBGE; 2010). 

Segundo a Tabela 2.16, 6.334 pessoas que saíram de municípios da Metrópole 

Paraná Norte dirigiram-se para moradias no anel metropolitano. Há uma grande 

dispersão de participação desses municípios na recepção de moradores, desde 

poucas dezenas a quase cinco centenas para cada município, como os 13 que foram 

para Ariranha do Ivaí, ou os 456 que passaram a habitar em Astorga, entre 2005 e 

2010. Novamente Londrina e Maringá são os municípios que mais tiveram saídas de 

moradores, 2.083 e 1343 respectivamente (IBGE; 2010). 

Foram também Londrina e Maringá os municípios que mais tiveram habitantes que 

mudaram em direção aos demais municípios do Paraná. A partir de Londrina, 7.905 

optaram por morar em municípios paranaenses fora da Metrópole Paraná Norte e de 

seu Anel Metropolitano. No caso de Maringá, foram 8.234 pessoas que se dirigiram 

para fora da Metrópole. O padrão é bastante pulverizado, mas as maiores 

concentrações populacionais se dirigiram para a Região Metropolitana de Curitiba. 

Não há como se fazer uma avaliação que seja estatisticamente adequada das saídas 

dos municípios metropolitanos para outros estados brasileiros. Por essa razão, pode-

se passar à análise do padrão de recebimento de moradores pela Metrópole Paraná 

Norte. 

Entre 2005 e 2010, a Metrópole Paraná Norte recebeu 11.696 moradores dos 59 

municípios que compõem o Anel Metropolitano, 26.231 dos demais municípios do 

Paraná, além de 18.598 moradores cuja origem dentro do Paraná não pode ser 

determinada, devido ao fato de que se referem a amostras do censo demográfico que, 

quando discriminadas município a município, perdem validade estatística. Recebeu, 

ainda, 83.781 moradores que moravam em outras unidades da federação e 8.499 que 

moravam no exterior. Descontados aqueles que mudaram entre municípios da própria 

região metropolitana, temos um total de 120.862 moradores que chegaram nesse 

intervalo de cinco anos. Trata-se de um dinâmica de recepção de imigrantes bastante 

acelerada, equivalente a dizer que 7,9% da população metropolitana em 2010 era 

formada por pessoas com menos de 5 anos de residência. 

Entre os demais municípios do Paraná que cederam população para a Metrópole 

Paraná Norte, sete foram responsáveis pela maior parte dos habitantes, Curitiba 

(6.473 pessoas), Paranavaí (1.877), Cascavel (1.435), Umuarama (1.396), Campo 

Mourão (1.351), Cornélio Procópio (1.313) e Cianorte (1.005). A principal unidade da 

federação que cedeu população para a Metrópole Paraná Norte foi São Paulo, com 
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29.196 habitantes, seguido por Santa Catarina e Mato Grosso, com 2.686 e 2.673 

habitantes respectivamente. Em todos os casos, o destino preferencial dos migrantes 

foi para Londrina e Maringá. 

 

Tabela 2.16 – Lugar de residência anterior daqueles moradores que mudaram 
para o município entre 2005 e 2010 

Município de moradia 

em 2005 

Município de moradia em 2010 

Metrópole 

Paraná 

Norte 

Anel 

Metropolitano 

Demais 

municípios PR 
Paraná 

Metrópole Paraná Norte 27.256 6.334 18.319 51.909 

Anel Metropolitano 11.696 7.004 3.059 21.759 

Demais municípios PR 26.231 5.608 350.470 382.309 

Origem indeterminada 

no PR 
18.598 11.517 113.190 143.305 

Paraná 83.781 30.463 485.038 599.282 

Outros Estados 55.838 11.580 252.784 320.202 

Exterior 8.499 1.303 29.325 39.127 

Total de migrantes 148.118 43.346 767.147 958.611 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Quando analisada a questão migratória entre os municípios da Metrópole Paraná 

Norte, entre os anos de 2005 a 2010, conforme demonstra o mapa a seguir, reforça-se 

a polaridade entre os municípios de Londrina e Maringá.  

Percebe-se que os maiores índices de migração ocorreram de Maringá para Sarandi e 

de Cambé para Londrina. Identifica-se também alto índice de migração de Maringá 

para Londrina. 

Já os índices médios ocorreram com a migração de Londrina para Maringá, Londrina 

com Ibiporã e Arapongas em ambos os sentidos, Londrina para Apucarana. Com este 

mesmo parâmetro, percebem-se movimentos migratórios de Arapongas para 

Apucarana, de Maringá para Marialva e Maringá com Paiçandu, em ambos os 

sentidos.  

Com menor intensidade, encontram-se as migrações de Londrina para Rolândia, de 

Apucarana para Londrina e Arapongas, de Arapongas para Rolândia e de 

Mandaguaçu pra Maringá. Não foram identificados movimentos migratórios relevantes 

nos municípios de Mandaguari, Jataizinho, Cambira e Jandaia do Sul. 
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Figura 2.112 – Movimento migratório entre municípios da Metrópole Paraná Norte – 2005 a 2010. 
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O tema da migração na Metrópole Paraná Norte se estende também para a escala 

cotidiana da interconexão do mercado metropolitano, em que se destacam os 

movimentos pendulares, que indicam centralidades, áreas tributárias de pessoal, além 

de oportunidades para ampliação da integração e consequente desenvolvimento dos 

municípios. Por essa razão, a Tabela 2.17 apresenta o lugar de origem e destino dos 

movimentos pendulares para trabalho. 

 

Tabela 2.17 – Trabalhadores segundo origem e destino dos movimentos 
pendulares para o trabalho em 2010 

Origem 

Destino 

Metrópole 

Paraná Norte 

Anel 

Metropolitano 

Restante 

do Paraná 

Sem 

especificação 

de Destino 

Total 

Metrópole 

Paraná Norte 
72.392 1.066 370 4.772 78.600 

Anel 

Metropolitano 
11.034 6.080 3.146 3.876 24.136 

Restante do 

Paraná 
552 1.038 353.134 35.547 390.271 

Total 83.978 8.184 356.650 44.195 493.007 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: A coluna “sem especificação de destino” se refere a dados cujas origens são 

discriminadas, mas sem identificação de destino, por baixo volume de respostas, o que 

impede divulgação por políticas de privacidade do IBGE. 

 

Segundo a Tabela 2.17, no ano de 2010, 78.600 trabalhadores da Metrópole Paraná 

Norte trabalhavam em municípios distintos daqueles de sua residência. Desses, 

72.392 se dirigiram para outros municípios da própria Metrópole Paraná Norte. 

Os movimentos pendulares apresentam uma estruturação de intercâmbios quotidianos 

de população trabalhadora que se orienta principalmente em direção a Maringá e 

Londrina, envolvendo ainda fluxos para municípios adjacentes, como se pode observar 

no mapa seguinte. 

Ao redor da centralidade de Maringá, organiza-se o mercado de trabalho pendular a 

partir de Sarandi, Paiçandu, Mandaguaçu, Marialva e Mandaguari. Maringá recebia 

19.268 pessoas de Sarandi, 8929 de Paiçandu, 2.472 de Mandaguaçu, 1.523 de 

Marialva e 769 de Mandaguari. Um total de 33.231 trabalhadores recebidos desse 

entorno imediato (IBGE, 2010). 

Esses municípios do entorno imediato a Maringá, ou seja, Sarandi, Paiçandu, 

Mandaguaçu, Marialva e Mandaguari, não somente cedem pessoas para trabalhar 

naquele município, mas compartilham entre si, além de receberem 3.389 em contra 

fluxo, a partir de Maringá. No total, são 4.747 pessoas recebidas, com destaque para 
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Sarandi, que recebe 2.413 trabalhadores. Dessa forma, esse conjunto de seis 

municípios compartilha diariamente 37.978 trabalhadores (IBGE, 2010). 

Outra estrutura de troca diária de trabalhadores se orienta em função de Londrina e 

dos municípios de seu entorno imediato, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho. O 

polo londrinense recebe 21.665 trabalhadores desses municípios, sendo 15 mil de 

Cambé, 4,5 mil de Ibiporã, e pouco mais de mil de Rolândia, com número similar 

oriundo de Jataizinho.  
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Figura 2.113 – Movimento Pendular para o Trabalho 
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Esse entorno de Londrina recebia do polo 5.275 trabalhadores diariamente, em 2010, 

especialmente Cambé, com 3.499. Os quatro municípios compartilhavam entre si 

2.599 trabalhadores, sobretudo, com aproximadamente oito centenas com destino a 

Cambé, Ibiporã e Rolândia. Esse conjunto de cinco municípios compartilhava 33.113 

trabalhadores no ano de 2010 (IBGE, 2010). 

Apucarana, Arapongas, Cambira, Jandaia do Sul formam uma outra área, em que se 

pode notar uma dinâmica menos intensa de compartilhamento de mercado de 

trabalho, quando em comparação com aquela verificada entre Maringá e seu entorno, 

bem como entre Londrina e seus municípios adjacentes. 

Esses quatro municípios eram origem de 3.603 trabalhadores em movimento pendular 

na Metrópole Paraná Norte em 2010. A maior parte, 2500, eram compartilhados entre 

eles próprios. Apucarana recebia entre 3 e 5 centenas de pessoas oriundas 

Arapongas, Jandaia do Sul. Arapongas, por sua vez, recebia, menos de 800 

trabalhadores de Apucarana. Cambira e Jandaia do Sul, pouco recebiam pessoas em 

movimento pendular, entre duas e três centenas. Ainda entre três e quatro centenas 

de pessoas saíam em direção a Londrina, Maringá e Rolândia (IBGE, 2010). 

Esse comportamento das migrações diárias para o trabalho pode ser observado no 

mapa a seguir, em que são mostradas as origens e destinos com mais de 500 

trabalhadores em movimento pendular no ano de 2010. Por essa figura, podem-se 

verificar as polarizações exercidas por Maringá e Londrina, com uma área de menor 

intensidade de movimentos entre Jandaia do Sul e Arapongas. 

Em todos os casos, saídas dos municípios metropolitanos para outras áreas do 

Paraná, mesmo para municípios do entorno metropolitano, contavam-se em frações 

bastante baixas, que nos seus casos máximos, Maringá e Londrina, não chegavam a 

quatro centenas. 

Há que se considerar que 4.772 trabalhadores, identificados na Tabela 2.17, como 

oriundos de municípios metropolitanos não tiveram seu destino especificado, por conta 

de limitações amostrais e regras de identificação do IBGE. São trabalhadores que 

podem ter se dirigido para o Anel Metropolitano, para outros municípios do Paraná, ou, 

ainda, para outros municípios metropolitanos, ampliando a relevância do processo de 

integração para o trabalho. 

Cabe destacar que, segundo a Tabela 2.17, os 59 municípios que compõem o Anel 

Metropolitano cediam 6.080 trabalhadores para a Metrópole Paraná Norte, dela 

recebendo 1.066.  

Em suma, a avaliação de dados básicos sobre demografia demonstram que a 

Metrópole Paraná Norte tem uma população de mais de 1,7 milhão de habitantes, com 

os dois polos na faixa entre 407 mil e 558 mil habitantes, patamar esse alcançado 

após anos de elevado crescimento, com manifesto processo de urbanização, razão 

pela qual seus municípios apresentam mais de 80% de residentes em áreas urbanas, 

com exceção de Cambira. Essa população está concentrada em pequenas porções 

dos municípios, com áreas de média e alta densidade, ladeadas por uma extensa 

hinterlândia rural de muito baixa densidade demográfica. A região apresenta uma 

notável capacidade de atração de migrantes, tendo recebido mais de 100 mil pessoas 

em um intervalo de cinco anos. As migrações se manifestam também na forma de 
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movimento pendular, sobretudo em trocas quotidianas entre Maringá e seu entorno, 

bem como entre Londrina e seus municípios adjacentes. Embora o crescimento 

populacional tenda a desaceleração, até 2040 a expectativa é de aumento de 

população, quando a região deve chegar a 2.036.132 moradores, em meio a um 

processo de claro envelhecimento populacional e diminuição da natalidade.  

 

2.13.2 Impactos da projeção demográfica na necessidade de investimentos, 
em ofertas, demandas e capacidades de superação de entraves 
regionais 

Realizada a análise acerca dos dados demográficos básicos, convém avançar sobre 

as consequências do crescimento populacional projetado para as próximas décadas 

na demanda por investimentos, na pressão por serviços públicos, no orçamento 

governamental, bem como nas capacidades de superação de entraves regionais. 

Por meio da análise adiante, busca-se apresentar, de maneira sintética: 

1) Efeitos dos cenários de previsão da população para identificação dos 

investimentos necessários na região; 

2) Levantamento do rebatimento no orçamento, na atuação e no desempenho dos 

governos especialmente os municipais; 

3) Estabelecimento de relações entre demografia, ofertas, demandas, e 

capacidade de superação de entraves. 

Para tanto, de maneira sucinta, são analisadas implicações do crescimento 

populacional esperado para as próximas décadas sobre emprego, habitação, saúde e 

educação. 

No que tange ao efeito do crescimento demográfico sobre o emprego, é possível se 

utilizar o referencial conceitual da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) a fim de realizar projeção de demanda. 

Conforme a próxima figura, é possível observar que o IBGE utiliza uma classificação 

da população segundo sua participação no mercado de trabalho. Em primeiro 

momento, há uma classificação etária, que diferencia pessoas com menos de 14 anos 

e pessoas a partir dessa idade, ou seja, aquelas abaixo da idade de trabalhar 

daquelas em idade de trabalhar. 

Entre as pessoas em idade para trabalhar, a classificação se volta para a presença na 

força de trabalho, havendo “pessoas na força de trabalho”, ocupadas ou desocupadas, 

e “pessoas fora da força de trabalho”. 

A partir dessa classificação, há inúmeras outras subdivisões. A possibilidade de 

projeção de um comportamento da pressão por emprego a partir das dinâmicas 

demográficas, no entanto, é restrita à população em idade para trabalhar, pessoas na 

força de trabalho e na força de trabalho potencial. 
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Figura 2.114 - Classificação da população segundo a participação no mercado 
de trabalho 

 

Fonte: adaptado de IBGE, 2018. 

Assim, o gráfico a seguir, com base na projeção populacional do IPARDES (2017), 

apresenta, para os anos de 2017, 2030 e 2040, a estimativa da população total, em 

idade para o trabalho, constituinte da força de trabalho e, ainda, pertencente à força de 

trabalho potencial. 

Segundo o mesmo gráfico , em um cenário em que a população total da Metrópole 

Paraná Norte passe de 1,7 milhão, no ano de 2017, para 1,9, em 2030, e para 2,0 em 

2040, a implicação é de um aumento de quase 153 mil pessoas em idade para o 

trabalho, entre 2017 e 2030, e mais aproximadamente 124 mil pessoas, no decênio 

seguinte, um total de 276.703 pessoas a mais em idade para o trabalho nesse 

intervalo de 23 anos. 

Em um cenário hipotético em que a população na força de trabalho fosse composta de 

63,8% da população em idade para o trabalho, como aferido pela PNADC para o 

segundo trimestre de 2018 no Paraná, isso significaria dizer que a população na força 

de trabalho na Metrópole Paraná Norte passaria de aproximadamente 950.836 

pessoas, em 2017, para 1.048.367, em 2030, e para 1.127.401, no ano de 2014, um 

incremento de 176.565 pessoas nesses 23 anos. Nesse intervalo, a força de trabalho 

potencial passaria de 38.287 pessoas para 45.397, mantidas as proporções em 

relação à população em idade para o trabalho (por volta de 2,6%). 
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Figura 2.115 - Projeção populacional em relação ao mercado de trabalho na 
Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2017). 

Nota: As pessoas na força de trabalho e na força de trabalho potencial foram 

ponderadas a partir da proporção em relação às pessoas em idade para o trabalho dos 

resultados da PNADC para o Paraná no 2º trimestre de 2018. 

 

Por essa lógica, estima-se que haverá, na Metrópole Paraná Norte, uma demanda de 

283.813 empregos até o ano de 2040. Trata-se de uma estimativa bastante simples, 

que não leva em consideração mudanças possíveis no mercado de trabalho em face 

de aumento de produtividade, decorrentes de inovações tecnológicas, ou mesmo 

efeitos de maior participação de população em idade afetada por possíveis mudanças 

no regime previdenciário. 

A despeito dessas limitações metodológicas sobre fatores que podem aumentar a 

pressão por emprego, é possível notar que há um grande desafio para a incorporação 

desse contingente populacional ao mercado de trabalho na região. Nesse sentido é 

imprescindível o estímulo ao aumento de investimentos, tanto públicos como privados, 

nos mais diversos setores, além de educação e formação profissional. 

É de se esperar que os investimentos necessários para a geração dessa gama de 

empregos incluam um amplo espectro de setores, que apresentam distintas 

proporções emprego criado/montante investido, razão pela qual é inviável, no âmbito 

do presente relatório, a realização de um orçamento de volume de investimentos 

necessários. 
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O incremento populacional esperado para as próximas décadas na Metrópole Paraná 

Norte apresenta efeito também em demandas por habitação. Uma breve estimativa 

dessa demanda pode ser realizada com base na projeção do número de domicílios 

particulares permanentes ocupados.  

Segundo dados do censo demográfico de 2010 (IBGE, 2017), 1.527.712 pessoas 

eram moradoras dos 493.969 domicílios particulares permanentes ocupados – DPPO 

– nos municípios da Metrópole Paraná Norte, o que corresponde a uma média de 3,1 

moradores por domicílio. 

Cabe ressaltar que os moradores desse tipo de domicílio não compõem o total da 

população, tendo em vista que ainda há aqueles residentes em domicílios coletivos 

(presídios, hospitais, hotéis, quartéis militares, etc.) ou em áreas improvisadas 

(automóveis, barracas, estabelecimentos comerciais, etc.). Ainda assim, os residentes 

em DPPO, correspondiam a mais de 99% da população em 2010. 

Conforme o gráfico seguinte, é possível observar que a projeção de moradores de 

DPPO tende a um incremento quase 500 mil habitantes, entre 2010 e 2040, e mais de 

327 mil entre 2017 e 2040. Se houver uma taxa de 3,1 moradores por domicílio, como 

em 2010, tem-se um cenário em que, em 2017 o número de domicílios deve ser da 

ordem de quase 550 mil, passando a aproximadamente 623 mil, em 2030, até pouco 

menos de 656 mil, no ano de 2040, o que corresponde a uma demanda da ordem de 

105.807 domicílios, em um intervalo de 23 anos. 

 

Figura 2.116 - Projeção dos domicílios particulares permanentes ocupados e 
seus moradores na Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: IPARDES (2017), IBGE (2017) e Fundação João Pinheiro (2018) 

Nota: DPPO calculado a partir da população estimada, segundo número médio de 

moradores por domicílio na Metrópole Paraná Norte (3,1 moradores por domicílio), no 

ano de Censo 2010. Domicílios em Déficit Habitacional foram calculados em proporção 

ao número de DPPO estimado, com base na média do índice de déficit habitacional entre 

2007 e 2017 (6,9%) para o Paraná.  
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Esse cenário é agravado pelo fato de que nem todos domicílios permanentes 

ocupados atendem adequadamente às necessidades da população. Há casos de 

excesso de adensamento por cômodo de dormitório, gastos com aluguel em 

patamares comprometedores do orçamento familiar, permanência de vários núcleos 

familiares em uma única residência, além de habitações com baixo standard 

construtivo. Esses são casos que caracterizam déficit habitacional. 

Assim, em um cenário em que a média dos domicílios em déficit habitacional do 

Paraná, entre 2007 e 2015, é utilizada como parâmetro para projeção desse tipo de 

habitação para as próximas décadas na Metrópole Paraná Norte, chega-se a um 

quadro de precariedade habitacional da ordem de 45.235 domicílios em 2040. 

As demandas para essas habitações ocorrerão em diferentes planos, desde 

transações no mercado imobiliário, passando por programas de habitação social, 

programas de facilitação de crédito, além de medidas de regularização fundiária. Em 

face da amplitude do espectro de ações, torna-se inviável a tentativa de orçamento do 

impacto dessas demandas no orçamento público no presente relatório. 

O atendimento de saúde também é afetado pelo aumento da população, sendo 

conveniente uma avaliação sobre as redes públicas de atendimento na Metrópole 

Paraná Norte. 

As redes públicas de atendimento à saúde compreendem uma ampla gama de 

unidades que envolvem União, estados e municípios, além de entidades privadas e 

filantrópicas conveniadas.  

Trata-se de uma tarefa vultosa, tendo em vista a ampla gama de unidades de 

atendimento público de saúde, a saber: academias da saúde; centrais de regulação; 

central de regulação médica das urgências; centros de apoio a saúde da família; 

centros de atenção hemoterápica e/ou hematológica; centros de atenção psicossocial; 

centro de parto normal; centro de saúde/unidade básica de saúde; central de 

notificações, captação e distribuição; clínica especializadas; ambulatórios 

especializados; consultórios; cooperativas; farmácias populares; hospitais 

especializados; hospitais gerais; hospitais dia; laboratórios de saúde pública; 

policlínicas; oficinas ortopédicas; postos de saúde; prontos atendimentos; prontos 

socorros especializados; prontos socorros gerais; serviços de atenção domiciliar 

isolados; unidades de atenção à saúde indígena; unidades de atenção em regime 

residencial; unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia; unidades de vigilância 

em saúde; unidades mista; unidade móveis de nível pré-hospitalar para 

urgência/emergência; unidade móveis terrestres; além de unidades de telesaúde. 

Opera ainda como complicador o fato de que para a maior parte dos recursos, 

infraestruturas e insumos, tais como leitos, número de médicos especialistas, número 

de enfermeiros, não existem parâmetros gerais que possam ser aplicados, a despeito 

de serem costumeiramente observáveis veiculações de supostas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde, que, em fato, não existem. 

Apesar dessas dificuldades, alguns efeitos das mudanças demográficas sobre as 

demandas por equipamentos de saúde podem ser vislumbrados. O primeiro, diz 

respeito à atenção básica, o segundo à articulação regional para atendimento de 

especialidades e emergências. 
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Quanto à atenção básica, destaca-se que há uma reconhecida premência dos seus 

serviços, por meio de unidades básicas de saúde, equipes de medicina familiar, 

unidades de atendimento psicossocial, rede de urgências e emergências, atendimento 

à gestante e ao recém-nascido, etc.  

Entre essas, optou-se por se verificar o efeito das projeções demográficas na 

demanda por unidades básicas de saúde e equipes de medicina familiar, por se 

tratarem de tipos de atenção de saúde com mais claras correlações a parâmetros de 

porte populacional. 

Assim, a Tabela 2.18 apresenta a projeção da demanda por equipes de saúde da 

família (ESF) nos municípios da Metrópole Paraná Norte, com base na população 

estimada pelo IPARDES (2017). 

 

Tabela 2.18 - Projeção da demanda por equipes de saúde da família  

Município 
ESF 

2017 

Pop 

2017 / 

ESF 

Demanda 

por ESF 

2017 

Pop 

2030 / 

ESF 

2017 

Demanda 

por ESF 

2030 

Pop 

2040 / 

ESF 

2017 

Demanda 

por ESF 

2040 

Cambira 3 2.603 0 2.725 0 2.739 0 

Jataizinho 4 3.154 0 3.144 0 3.061 0 

Jandaia do Sul 6 3.557 1 3.500 1 3.362 1 

Apucarana 42 3.159 2 3.402 6 3.462 6 

Mandaguari 10 3.456 2 3.917 3 4.020 3 

Marialva 8 4.369 4 4.798 5 4.918 5 

Mandaguaçu 3 7.388 4 8.211 5 8.612 6 

Ibiporã 13 4.104 5 4.587 7 4.758 8 

Paiçandu 6 6.693 7 7.642 9 8.050 10 

Rolândia 13 4.979 9 5.705 12 6.051 13 

Cambé 23 4.580 12 4.750 13 4.715 13 

Arapongas 30 3.949 9 4.800 18 5.276 23 

Sarandi 6 15.697 25 17.266 29 17.980 30 

Maringá 72 5.649 64 6.963 95 7.676 112 

Londrina 87 6.419 99 7.033 117 7.225 123 

Total 326 5.238 243 5.940 319 6.246 353 

Fonte: MS, 2018a; IBGE, 2017; IPARDES, 2017. 

Nota: O cálculo da demanda representa quantas equipes de saúde da família precisam 

ser ativadas para que se atinja a meta de 3.000 habitantes por equipe, entre os limites 

recomendados pela Política Nacional de Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) 
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A Estratégia Saúde da Família, do Ministério da Saúde (2018b), recomenda que haja 

uma equipe de saúde da família para cada 3.000 pessoas, com máximo de 4.000. A 

Tabela 2.18 mostra que, na Metrópole Paraná Norte, existem, em 2017, 326 equipes, 

o que significa um total de 5.238 habitantes por equipe.  

Somente o município de Cambira se mantém dentro da recomendação. Os municípios 

de Jataizinho, Apucarana, Mandaguari, Jandaia do Sul e Arapongas, em 2017, 

encontravam-se dentro do máximo aconselhável. Os demais municípios apresentavam 

número deficitário de equipes, com o caso mais acentuado em Sarandi, em que havia 

15.697 habitantes para cada uma das seis equipes presentes. 

Para que a Metrópole Paraná Norte se mantivesse na recomendação do Ministério da 

Saúde, com uma equipe de saúde da família para cada 3.000 habitantes, teriam sido 

necessárias 243 equipes. Para atender a população projetada para 2030, serão 

necessárias mais 319 equipes, e 353 para aquela do ano de 2040. Os municípios que 

precisarão de maior esforço para adequação são aqueles de Arapongas, Sarandi, 

Maringá e Londrina, que atualmente já se encontram entre aqueles com maior nível de 

defasagem. 

Atualmente, no Brasil, o atendimento básico de saúde tem como referência as 

unidades básicas de saúde – UBS. O Ministério da Saúde (2011) recomenda que, em 

grandes centros urbanos, haja uma unidade para cada 12 mil pessoas. Conforme a 

Tabela 2.19, no ano de 2017, a Metrópole Paraná Norte contava com 227 dessas 

unidades, o que garante a média de 7.522 pessoas para cada UBS. 

Se o parâmetro do Ministério de Saúde for tomado em consideração, não há 

municípios na região em demanda atual por novas unidades básicas de saúde, 

havendo carência de 5 novas até 2030 e 10 até 2040. Assim, no que concerne à 

atenção básica, consideradas as demandas por ESF e UBS, a maior demanda parece 

recair sobre as equipes de saúde da família. Isso não significa, no entanto, que não 

haja necessidade de melhorias na própria qualidade de atendimento das unidades 

básicas, ou mesmo na estruturação e funcionamento de outros equipamentos de 

saúde. 

Da mesma forma, os atendimentos emergenciais, de urgências, intensivos, de 

internação, especialidades, provisão de medicamentos e psicossociais, cuja projeção 

de demanda não é recomendada apenas por mudanças de patamares populacionais, 

precisarão certamente de adequação para atendimento das centenas de milhares de 

pessoas a mais que viverão na região nos próximos anos. 

Mais do que a implantação de novas unidades, com novos leitos, especialidades, 

recursos humanos e infraestruturas, essa demanda pode implicar a necessidade de 

estratégias de racionalização de custos, por meio de intensificação da cooperação 

intermunicipal. 

O impacto das mudanças demográficas sobre os equipamentos de saúde é de difícil 

orçamento, tendo em vista inúmeros condicionantes, como limiares variáveis de 

saturação de recursos e infraestruturas, diferentes custos com pessoal nos municípios, 

mudanças no padrão de demanda em cada faixa etária, em decorrência de melhoria 

de condições de qualidade de vida, medidas de racionalização de custos, inovações 

organizacionais e tecnológicas, etc. 
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Tabela 2.19 – Projeção da demanda por Unidades Básicas de Saúde 

Município UBS 2017 

Pop 

2017 / 

UBS 

2017 

Demanda 

por UBS 

2017 

Pop 

2030 / 

UBS 

Demanda 

por UBS 

2030 

Pop 

2040 / 

UBS 

2017 

Demanda 

por UBS 

2040 

Jandaia do Sul 6 3.557 0 3.500 0 3.362 0 

Marialva 9 3.884 0 4.798 0 4.371 0 

Cambira 2 3.904 0 2.725 0 4.109 0 

Arapongas 30 3.949 0 4.800 0 5.276 0 

Apucarana 32 4.147 0 3.402 0 4.544 0 

Jataizinho 3 4.205 0 3.144 0 4.081 0 

Mandaguari 8 4.320 0 3.917 0 5.024 0 

Ibiporã 9 5.928 0 4.587 0 6.873 0 

Paiçandu 6 6.693 0 7.642 0 8.050 0 

Rolândia 9 7.192 0 5.705 0 8.741 0 

Cambé 13 8.104 0 4.750 0 8.342 0 

Sarandi 10 9.418 0 17.266 0 10.788 0 

Londrina 51 10.950 0 7.033 0 12.325 1 

Maringá 37 10.992 0 6.963 5 14.937 9 

Mandaguaçu 2 11.082 0 8.211 0 12.919 0 

Total 227 7.522 0 8.531 5 8.970 10 

Fonte: DATASUS, 2018; IBGE, 2017; IPARDES, 2017. 

Nota: O cálculo da demanda representa quantas unidades básicas de saúde precisam 

ser ativadas para que se atinja a meta de 12.000 habitantes por UBS em grandes centros 

urbanos, conforme a Política Nacional de Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) 

 

A Educação também é fortemente influenciada por dinâmicas demográficas. Para o 

desenvolvimento metropolitano-regional, é necessária a garantia de uma adequada 

provisão de vagas, nos diversos níveis escolares, seja pelo sistema público de ensino, 

seja por organizações privadas. 

Por essa razão, a Tabela 2.20 mostra a provisão de vagas em diferentes níveis de 

escolaridade na Metrópole Paraná Norte no ano de 2017. Por meio dela, apresenta-se 

um índice de desatendimento para cada nível escolar em face da população estimada 

na região e com a idade aproximadamente adequada para frequência – para 

educação de jovens e adultos essa análise fica comprometida, por sua característica 

de elevada amplitude etária. 

A medida tem diversas limitações, sobretudo no que tange ao ensino superior, uma 

vez que diversas universidades na região não atendem somente habitantes dos 

municípios da Metrópole Paraná Norte, mas pessoas que têm sua segunda residência 

na região para fins de estudos. A despeito dessa e de outras limitações, serve 

adequadamente para demonstrar como o comportamento da população em idade 
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mais afeita à escolarização regular pode implicar mudanças na demanda por 

matrículas. 

Assim, por meio da Tabela 2.20, observa-se que as matrículas em 2017 atenderam 

472.480 pessoas na Metrópole Paraná Norte. Se essas matrículas servissem 

exclusivamente para o atendimento de habitantes dos municípios metropolitanos, 

haveria um déficit de atendimento escolar da ordem de 19,4% das pessoas com até 24 

anos, sendo de 32,4% na educação infantil, 10,3% no ensino fundamental, 44,3% no 

ensino médio, e 19,0% no ensino superior. 

Tabela 2.20 – Déficit de atendimento escolar na Metrópole Paraná Norte em 2017 

Nível de 

Ensino 

Matrículas em 2017 

Total 

Déficit de atendimento 

escolar Pública 
Privada 

Estadual Federal Municipal 2017 2030 2040 

EJA 20.000 0 2.345 2.560 24.905 - - - 

Educação 

Infantil 
187 0 48.270 25.099 73.556 32,39 29,86 23,97 

Ensino 

Funda-

mental 

70.909 0 85.235 38.905 195.049 10,31 15,54 10,56 

Ensino 

Médio e 

técnico de 

nível 

médio 

53.637 698 0 15.225 69.560 44,26 42,93 44,29 

Nível 

superior – 

Gradu-

ação 

3.608 26.902 610 78.290 109.410 19,01 10,15 14,93 

Total 148.341 27.600 136.460 160.079 472.480 19,39 18,46 16,86 

Fonte: INEP, 2017a; INEP, 2017b. 

Nota: Índice de desatendimento elaborado a partir da razão entre o número total de 

matrículas e a estimativa populacional por faixa etária (educação infantial/ população de 

0 a 4 anos; educação infantil/ população de 5 a 14 anos; ensino médio e técnico de nível 

médio/ população de 15 a 19 anos; nível superior/ população de 20 a 24 anos). 

Como mencionado anteriormente, no ensino superior, a situação certamente não é 

bem representada pelo índice, uma vez que muitas das vagas podem estar atendendo 

pessoas que não têm a Metrópole Paraná Norte como seu lugar de moradia fixa. 

Ainda por meio da Tabela 2.20, é possível observar que a dinâmica demográfica até 

2040 implicará uma geral diminuição da pressão por vagas, no que tange a pessoas 

com até 24 anos. Mantidas as vagas de 2017, elas deixam em desatendimento um 

percentual cada vez menor da população, ignorada a migração para estudo.  

No ensino infantil, é esperada uma notável diminuição de demanda. Há um 

crescimento da demanda de ensino fundamental até 2030, mas uma subsequente 
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diminuição, voltando para patamares de 2017. O ensino médio é caracterizado por 

estabilidade em um baixo nível de atendimento, por volta de 44%. O nível superior 

conta com uma queda relevante de demanda até 2040, o que não implica dizer que há 

atualmente um cumprimento satisfatório das necessidades da população. 

Nesse cenário, investimentos destinados a incrementar o acesso ao ensino básico, 

técnico e superior tendem a ter maior efetividade na diminuição de nível de 

desatendimento, uma vez que a dimensão demográfica não implicará novas pressões 

por vagas. 

Essa análise das demandas crescentes por serviços públicos diversos, ainda pode ser 

complementada por uma avaliação do rebatimento do crescimento demográfico sobre 

o orçamento e o desempenho da ação do Estado. Empreitada essa que pode ser 

realizada com base em dados da Secretaria do Tesouro Nacional acerca das 

despesas municipais. Assim sendo, a Tabela 2.21 apresenta as despesas dos 

municípios da Metrópole Paraná Norte segundo função. 

De maneira geral, o conjunto dos municípios da Metrópole Paraná Norte empenhou 

R$1,9 bilhões, no ano de 2000, passando para R$3,1 bilhões em 2010, chegando a 

R$4,5 bilhões em 2017. Trata-se de um aumento da ordem de 5,1% ao ano, entre 

2000 e 2010, e de 5,6%, entre os anos de 2010 e 2017, ritmos de crescimento muito 

superiores àqueles vistos no total da população da Metrópole Paraná Norte, que foi de 

1,5% ao ano em todo o período. Por essa razão, o que se observa, a partir das tabelas 

2-21 e 2-22, é que a proporção das despesas das prefeituras em relação ao número 

de habitantes cresceu significativamente. 

Por meio da Tabela 2.21, observa-se que, entre 2000 e 2017, os gastos com 

segurança pública, assistência social e previdência, saúde e saneamento, educação e 

cultura, habitação e urbanismo e agricultura tiveram crescimentos notáveis, 

duplicando, triplicando e por vezes quintuplicando. A exceção a essa tendência é 

composta pelos gastos com transporte, indústria, comércio e serviços, que tiveram 

diminuição no volume de despesas. 

Tabela 2.21 – Despesas dos municípios da Metrópole Paraná Norte segundo 
função 

Funções 
Valores empenhados (R$) 

Ano de 2000 Ano de 2010 Ano de 2017 

Segurança Pública 10.186.264 29.088.595 57.080.520 

Assistência e Previdência 191.590.872 290.033.998 543.286.473 

Assistência Social - 118.637.299 130.987.025 

Previdência Social - 171.396.699 412.299.447 

Saúde e Saneamento 513.364.808 1.025.735.244 1.552.134.042 

Saúde - 974.803.547 1.467.817.519 

Saneamento - 50.931.697 84.316.523 

Educação e Cultura 444.628.635 650.731.294 1.085.793.948 

Educação - 619.843.843 1.056.114.436 

Cultura - 30.887.451 29.679.512 

Habitação e Urbanismo 153.808.674 373.395.738 375.095.517 
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Funções 
Valores empenhados (R$) 

Ano de 2000 Ano de 2010 Ano de 2017 

Urbanismo - 368.898.021 373.299.029 

Habitação - 4.497.717 1.796.488 

Agricultura 9.008.248 19.113.938 15.836.702 

Indústria e Comércio 29.249.376 30.497.173 15.140.930 

Indústria - 26.214.633 7.155.569 

Comércio e Serviços - 4.282.540 7.985.361 

Transporte 126.955.167 76.833.265 59.854.295 

Demais despesas 414.008.681 610.306.976 828.799.988 

Total de Despesas 1.892.800.725 3.105.736.220 4.533.022.414 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2019). 

Nota: Valor corrigido pelo IPCA entre dezembro de cada ano e dezembro de 2017. 

Diante dessa maior capacidade municipal de dispender recursos em diversas áreas, 

em um contexto de ritmo moderado de crescimento populacional, o que se observou 

foi um maior volume de recursos gastos em relação ao número de habitantes nessas 

diversas funções. É o que se pode verificar na Tabela 2.22. 

Tabela 2.22 – Despesas dos municípios da Metrópole Paraná Norte por habitante 
segundo função 

Despesa 
Valores empenhados (R$/hab) 

Ano de 2000 Ano de 2010 Ano de 2017 

Segurança Pública 7,68 18,96 29,48 

Assistência e Previdência 144,54 189,05 280,55 

Assistência Social - 77,33 67,64 

Previdência Social - 111,72 212,91 

Saúde e Saneamento 387,29 668,58 801,52 

Saúde - 635,38 757,98 

Saneamento - 33,20 43,54 

Educação e Cultura 335,44 424,15 560,70 

Educação - 404,02 545,37 

Cultura - 20,13 15,33 

Habitação e Urbanismo 116,04 243,38 193,70 

Urbanismo - 240,45 192,77 

Habitação - 2,93 0,93 

Agricultura 6,80 12,46 8,18 

Indústria e Comércio 22,07 19,88 7,82 

Indústria - 17,09 3,70 

Comércio e Serviços - 2,79 4,12 

Transporte 95,78 50,08 30,91 

Demais despesas 312,34 397,80 427,99 

Total de Despesas 1.427,96 2.024,33 2.340,84 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2019), IBGE 

(2017) e IPARDES (2017). 

Nota: Valor corrigido pelo IPCA entre dezembro de cada ano e dezembro de 2017. 
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A população metropolitana deve passar de 1.707.508, em 2017, para 1.936.497 em 

2030 (crescimento de 1,0% ao ano) e 2.036.132 em 2040 (0,5%), conforme 

demonstrado acima. Dessa forma, se o ritmo de crescimento de despesas municipais 

se mantiver bem abaixo do ritmo que apresentou entre 2000 e 2017, que foi superior a 

5%, ainda assim, é possível presumir uma maior capacidade de aplicação de recursos 

relativa ao número de habitantes metropolitanos nas próximas décadas, ressalvado 

que o problema do endividamento público e do comprometimento de despesas tenha 

razoável encaminhamento nos próximos anos. 

Em um cenário em que o crescimento das despesas públicas municipais empenhadas 

se mantenha em ritmo de 2% ao ano, os dispêndios municipais deixariam o patamar 

de R$4,5 bilhões em 2017, para R$5,9 em 2030 e R$7,1 em 2040, conforme se 

verifica pela Tabela 2.23. 

Tabela 2.23 – Projeção de despesas dos municípios da Metrópole Paraná Norte 
segundo função 

Funções 
Valores empenhados (R$) 

Ano de 2017 Ano de 2030 Ano de 2040 

Segurança Pública 57.080.520 73.839.739 90.010.230 

Assistência e Previdência 543.286.473 702.798.984 856.708.040 

Assistência Social 130.987.025 169.445.684 206.553.343 

Previdência Social 412.299.447 533.353.298 650.154.695 

Saúde e Saneamento 1.552.134.042 2.007.850.888 2.447.559.029 

Saúde 1.467.817.519 1.898.778.475 2.314.600.366 

Saneamento 84.316.523 109.072.413 132.958.663 

Educação e Cultura 1.085.793.948 1.404.590.250 1.712.187.678 

Educação 1.056.114.436 1.366.196.637 1.665.386.077 

Cultura 29.679.512 38.393.614 46.801.601 

Habitação e Urbanismo 375.095.517 485.226.048 591.487.845 

Urbanismo 373.299.029 482.902.099 588.654.964 

Habitação 1.796.488 2.323.949 2.832.881 

Agricultura 15.836.702 20.486.463 24.972.884 

Indústria e Comércio 15.140.930 19.586.407 23.875.721 

Indústria 7.155.569 9.256.492 11.283.611 

Comércio e Serviços 7.985.361 10.329.916 12.592.110 

Transporte 59.854.295 77.427.913 94.384.194 

Demais despesas 828.799.988 1.072.141.160 1.306.934.091 

Total de Despesas 4.533.022.414 5.863.947.851 7.148.119.709 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2019). 

Nota: Projeção realizada a partir de estimativa de crescimento de despesas em taxa de 

2% ao ano. 
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O valor relativo das despesas municipais por habitante, nesse cenário, passaria dos 

R$2.654,76, em 2017, para R$3.028,12, no ano de 2030, um crescimento de 14,1% de 

capacidade relativa de dispêndio com gestão pública municipal (Tabela 2.24). Em 

2040, o valor chegaria a R$3.510,64 empenhados, crescimento relativo de 32,2% em 

relação a 2017, com destaque para os gastos com saúde, educação e previdência 

social. 

 

Tabela 2.24 – Projeção de despesas dos municípios da Metrópole Paraná Norte 
por habitante segundo função 

Funções 
Valores empenhados (R$/hab) 

Ano de 2017 Ano de 2030 Ano de 2040 

Segurança Pública 33,43 38,13 44,21 

Assistência e Previdência 318,18 362,92 420,75 

Assistência Social 76,71 87,50 101,44 

Previdência Social 241,46 275,42 319,31 

Saúde e Saneamento 909,01 1.036,85 1.202,06 

Saúde 859,63 980,52 1.136,76 

Saneamento 49,38 56,32 65,30 

Educação e Cultura 635,89 725,33 840,90 

Educação 618,51 705,50 817,92 

Cultura 17,38 19,83 22,99 

Habitação e Urbanismo 219,67 250,57 290,50 

Urbanismo 218,62 249,37 289,10 

Habitação 1,05 1,20 1,39 

Agricultura 9,27 10,58 12,26 

Indústria e Comércio 8,87 10,11 11,73 

Indústria 4,19 4,78 5,54 

Comércio e Serviços 4,68 5,33 6,18 

Transporte 35,05 39,98 46,35 

Demais despesas 485,39 553,65 641,87 

Total de Despesas 2.654,76 3.028,12 3.510,64 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2019), IBGE 

(2017) e IPARDES (2017). 

Nota: Projeção realizada a partir de estimativa de crescimento de despesas em taxa de 

2% ao ano. 

Em suma, nota-se que os cenários de projeção da população apontam para a 

necessidade de investimentos capazes de dar resposta a demandas, até 2040, de 

283.813 mil novos empregos, 105 mil habitações, além de ações contra a 

precariedade de outras 45 mil, mais 353 equipes de saúde da família e 10 novas 

unidades básicas de saúde. Por sua vez, as matrículas escolares terão, de maneira 

geral, menor pressão relativa, por conta da estabilização ou diminuição de população 

em idade escolar. 
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Assim, em termos do rebatimento do crescimento populacional sobre orçamento e 

desempenho do governo municipal, o que se vislumbra é que, mesmo em um cenário 

de crescimento de despesas significativamente abaixo do observado nas últimas duas 

décadas, haverá uma maior capacidade de os governos municipais sustentarem 

maiores níveis de gastos públicos per capita, o que pode implicar melhoria de 

atendimento em educação, saúde, saneamento básicos, etc. 

Depreende-se desse fenômeno que o crescimento demográfico esperado para os 

próximos anos, em ritmo relativamente moderado, não se coloca como ponto mais 

desafiador para adequação entre ofertas, demandas e capacidade de superação de 

entraves. Infraestruturas de educação, saúde, saneamento básico, estruturas de 

gestão, etc., se encontram instaladas para atendimento de uma população crescente 

em nível inferior à capacidade municipal de dispêndio. Particularmente, o 

envelhecimento da população é um fenômeno que se coloca como relevante desafio, 

com pressão sobre serviços voltados para idosos. 

Nesse quadro, a capacidade de superação de entraves se coloca justamente no 

incremento das dinâmicas de cooperação, de forma a otimizar a prestação de serviços 

públicos. A cooperação intermunicipal em diversas frentes pode ser o elemento 

fundamental para que haja racionalização das despesas e ampliação dos efeitos das 

políticas públicas. 

 

2.14 Funções Públicas de Interesse Comum 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 25, parágrafo 3º, institui que os Estados 

poderão, mediante Lei Complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum (FPIC). 

O Estatuto da Metrópole, Lei Federal n.º 13.089, foi promulgado em 12 de janeiro de 

2015, o qual estabelece, dentre outras, as diretrizes gerais para o planejamento, a 

gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas instituídas pelos Estados. 

A Constituição Estadual do Paraná reforça o acima descrito determinando em seu art. 

21 a atribuição ao Estado do dever de instituir, também mediante lei complementar, 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e 

a execução de funções públicas de interesse comum, assegurando-se a participação 

dos Municípios envolvidos e da sociedade civil organizada na gestão regional. 

Nestes termos, entende-se por função pública de interesse comum a “política pública 

ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja 

inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes” (Lei Federal n.º 13.089, art. 2º, II).  

Nos termos da Lei Complementar n.º 111 de 11 de agosto de 2005 que dispõe sobre o 

funcionamento das Regiões Metropolitanas do Estado do Paraná, em seu Artigo 3º, 

inciso V, definem funções públicas de interesse comum como atividades relativas: 
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I. ao planejamento, global ou setorial, das questões territoriais, ambientais, 

sociais, econômicas e institucionais; 

II. a execução de obras e a implantação, operação e manutenção de 

serviços públicos; 

III. ao financiamento da implantação, operação e manutenção de obras e 

serviços, bem como sua remuneração e recuperação de custos; 

IV. a supervisão, controle e avaliação da eficácia da ação pública 

metropolitana. 

Ainda, encontra-se delimitado, pelo parágrafo único do artigo acima citado, os campos 

de atuação das funções públicas de interesse comum, cuja execução será planejada 

de forma integrada e concretizadas por meio de órgão de gestão, com a participação 

compartilhada entre os municípios envolvidos, bem como com o Estado, observando-

se critérios de parceria definidos pelo órgão deliberativo do sistema gestor 

metropolitano: 

I. o estabelecimento de políticas e diretrizes de desenvolvimento e de 

referenciais de desempenho dos serviços; 

II. a ordenação territorial de atividades, compreendendo o planejamento 

físico, a estruturação urbana, o movimento de terras e o parcelamento, 

o uso e a ocupação do solo; 

III.  o desenvolvimento econômico e social, com ênfase na produção e na 

geração e distribuição de renda; 

IV.  a infraestrutura econômica relativa, entre outros, a insumos 

energéticos, comunicações, terminais, entrepostos, rodovias, 

ferrovias; 

V.  o sistema viário e o trânsito, os transportes e o tráfego de bens e 

pessoas; 

VI.  a captação, a adução, o tratamento e a distribuição de água potável; 

VII.  a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos esgotos 

sanitários; 

VIII.  a macrodrenagem das águas superficiais e o controle de enchentes; 

IX.  a destinação final e o tratamento dos resíduos urbanos; 

X.  a política da oferta habitacional de interesse social; 

XI.  o controle da qualidade ambiental; 

XII.  a educação e a capacitação dos recursos humanos; 

XIII.  a saúde e a nutrição; 

XIV. o abastecimento alimentar; 

XV. outros serviços a serem declarados de interesse comum. 

O Estatuto da Metrópole fornece orientações quanto à execução das funções públicas 

de interesse comum; seja por meio de governança interfederativa que, de acordo com 

o art. 2º, inciso IX, (incluído pela Lei nº 13.683/2018), significa o  “compartilhamento de 

responsabilidades e ações entre entes da Federação  em termos de organização, 

planejamento e execução das funções públicas de interesse comum, mediante a 

execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, de projetos, de 

estruturação financeira, de implantação, de operação e gestão”. É ainda possível 

incluir a execução por meio de consórcios intermunicipais (de acordo com a Lei 

Federal n.º 11.107/2005) e parcerias público-privadas interfederativas (Lei Federal n.º 

13.089, art. 9 º, X).  
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A Lei Complementar n.º 111/2005 enfatiza ainda os objetivos da gestão das funções 

públicas de interesse comum como a promoção do desenvolvimento econômico e 

social da Região Metropolitana, a partilha equilibrada dos seus benefícios e a definição 

de políticas compensatórias dos efeitos da sua polarização. 

Aos agentes envolvidos no exercício dessas funções caberá a adoção, 

permanentemente, das medidas legais administrativas necessárias, tais como: ao 

estabelecimento de procedimentos administrativos, para que suas atividades se 

compatibilizem com as diretrizes de desenvolvimento e com os padrões de 

desempenho dos serviços na Região Metropolitana; à definição de estrutura 

orçamentária que permita destacar os recursos necessários à respectiva participação 

no financiamento dessas funções; à recepção e processamento, nos seus respectivos 

níveis governamentais, das deliberações do Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana (art. 6º da Lei Complementar n.º  111/2005); à fixação de normas de 

compatibilização com o interesse comum; ao estabelecimento de outras medidas 

necessárias a respectiva participação na efetivação dessas funções. 

O Sistema Gestor Metropolitano, instituído pelo artigo 6º da Lei Complementar n.º 

111/2005, tem por objetivo a administração do interesse metropolitano e o apoio aos 

agentes responsáveis pela execução das funções públicas de interesse comum, que 

se concretizarão através do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, 

na qualidade de órgão deliberativo e consultivo, integrante da estrutura administrativa 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e, dos fundos de 

desenvolvimento destinado à Região Metropolitana, como instrumentos financeiros. 

O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é o organismo incumbido 

de definir quais são as funções públicas de interesse comum de cada região 

metropolitana, devendo orientar e coordenar a execução destas junto aos municípios 

abrangidos. Além disso, deve fomentar a articulação intermunicipal e social no âmbito 

da Região Metropolitana, ou seja, proporcionar aos órgãos públicos e instituições 

federais, estaduais e municipais, as organizações privadas e os setores da sociedade 

civil organizada a possibilidade de canalizar forças na perspectiva de concretização do 

planejamento e da gestão integrada. 

O Órgão de Desenvolvimento Metropolitano também se encarrega da articulação entre 

municípios, Estado e outros setores públicos e privados, porém, seu foco de atuação é 

trocar informações e conjugar esforços políticos, visando à captação de recursos, 

instituir carteira de projetos, desempenhando atribuições necessárias ao atendimento 

e à satisfação do bem comum metropolitano.  

Nos termos do Regulamento, a Competência do Conselho de Desenvolvimento das 

Regiões Metropolitanas, previstas no artigo 7º, ficará restrita à: 

I. declarar as atividades, os empreendimentos e os serviços que devem 

ser admitidos entre as funções públicas de interesse comum no 

âmbito metropolitano; 

II. estabelecer políticas e diretrizes de desenvolvimento da Região 

Metropolitana e referenciais para o desempenho dos serviços no 

âmbito metropolitano; 
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III. estimular a ação integrada dos agentes públicos envolvidos na 

execução das funções públicas de interesse comum no âmbito 

metropolitano, no intuito de assegurar eficiência a promoção do 

desenvolvimento da Região Metropolitana; 

IV. deliberar sobre a iniciativa de elaboração de planos, programas e 

projetos de interesse da Região Metropolitana, bem como sobre as 

proposições neles contidas; 

V. supervisionar a execução das funções públicas de interesse comum no 

âmbito metropolitano; 

VI. encaminhar às entidades, aos órgãos e às autoridades competentes as    

VII. proposições relativas às funções públicas de interesse comum, no 

âmbito metropolitano, recomendando: 

a) o estabelecimento de instrumentos normativos, administrativos e técnicos 

necessários ao desenvolvimento das Regiões Metropolitanas; 

b) as diretrizes básicas metropolitanas a serem consideradas nas leis dos planos 

plurianuais, de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais. 

VIII. deliberar sobre a instituição dos instrumentos de planejamento de 

interesse metropolitano, entre eles o Plano de Desenvolvimento, os 

Planos Diretores Setoriais, os Planos Sub-Regionais, o Sistema de 

Informações Metropolitanas e o Sistema de Financiamento 

Metropolitano; 

IX. deliberar sobre o Programa Anual de Investimento e a Proposta 

Orçamentária Anual do Fundo de Desenvolvimento de cada Região 

Metropolitana do Estado; 

X. deliberar sobre o Programa Anual de Investimento e a Proposta 

Orçamentária Anual do Fundo de Desenvolvimento de cada Região 

Metropolitana do Estado; 

XI. manter sistemático e permanente processo de informação para as 

Câmaras Municipais e para a Assembleia Legislativa, sobre as 

atividades da gestão metropolitana; 

XII. deliberar sobre a inclusão de outros de atuação das funções públicas de 

interesse comum, não referidos no parágrafo único do artigo 2º desta 

lei; 

XIII. elaborar o seu Regimento Interno e deliberar sobre suas ulteriores 

modificações, submetendo-os a homologação do Governador do 

Estado. 

O instrumento financeiro destinado a financiar, total ou parcialmente, sob as formas de 

empréstimos ou a fundo perdido a execução das funções públicas de interesse comum 

no âmbito metropolitano será, nos termos do artigo 11 da Lei Complementar nº 

111/2005, o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana. 
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Tabela 2.25 - Síntese – Sistema Gestor Metropolitano 

 Órgãos Natureza Atribuição 

Sistema 

Gestor 

Metropolitano 

Conselho 

Deliberativo de 

Desenvolvimento 

Metropolitano 

Deliberativa 

e consultiva 

• Definir quais são as 

funções públicas de 

interesse comum; 

• Orientar e coordenar a 

execução destas junto 

aos municípios 

abrangidos. 

• Fomentar a articulação 

intermunicipal e social 

no âmbito da RM, 

canalizando forças na 

perspectiva de 

concretização do 

planejamento e da 

gestão integrada. 

Fundos de 

desenvolvimento 
Financeira 

• Dar suporte financeiro 

ao planejamento 

integrado 

 

No recorte territorial referente aos municípios pertencentes ao Plano da Metrópole 

Paraná Norte, como já citado anteriormente, são instituídas três regiões 

metropolitanas, Apucarana, Londrina e Maringá.  

A legislação para a instituição da Região Metropolitana de Apucarana, lei 

complementar nº 187/ 2015, comenta em seu art. 5º os serviços comuns aos 

municípios que a compõe:  

I – planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 

II – saneamento básico, notadamente, abastecimento de água, rede de esgoto e 

serviço de limpeza pública; 

III - uso do solo metropolitano; 

IV – transportes e sistema viário; 

V – aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental; 

VI – outros aprovados no Plano de Desenvolvimento Regional Integrado - PRDI. 

Tal lei homologa a instauração de dois conselhos, um de natureza deliberativa e outra 

consultiva a fim de promover gestão metropolitana, incluindo o planejamento, 

execução e manutenção dos serviços comuns. No entanto, tais conselhos ou uma 

entidade coordenadora da região não foram identificadas. A ausência deste ente 

gestor provoca grande fragilidade no cumprimento dos objetivos para esta região 

metropolitana, o que fatalmente inclui as funções públicas de interesse comum. 

Já a Região Metropolitana de Londrina, instituída pela lei complementar nº 81/1998 e 

alterada pela lei complementar nº 147/ 2012, igualmente menciona a instituição de 

dois conselhos, deliberativo e consultivo, os quais devem elaborar, executar, opinar e 

sugerir ações relativas aos serviços comuns.  
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Similarmente à citada região metropolitana de Apucarana, o art. 5º da lei 

complementar nº 81/1998 exemplifica os serviços comuns de interesse metropolitano 

para a região metropolitana de Londrina: 

I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 

II - saneamento básico, notadamente abastecimento de água, rede de esgoto e 

serviço de limpeza pública; 

III - uso do solo metropolitano; 

IV - transportes e sistema viário; 

V - aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental. 

Neste caso, diferentemente da RM de Apucarana, identifica-se a Coordenação da 

Região Metropolitana de Londrina – COMEL, a qual, conforme esclarece a Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano do Paraná, deve “promover a integração regional, 

articulando politicamente as Políticas Públicas de Interesse Comum entre os 

Municípios e Estado”. No entanto, não há constatação das atividades realizadas por 

esta agência gestora. Portanto, entende-se que a ausência de informações é um 

indicativo da situação frágil em que esta se encontra. 

O caso da região metropolitana de Maringá não se distingue das demais. Instituída a 

partir da lei complementar nº 83/1998 e alterada pela lei ordinária nº 13.565/ 2002, a 

RM de Maringá é composta pelos conselhos deliberativo e consultivo os quais devem 

promover, gerenciar, executar, opinar e sugerir programas e projetos de interesse da 

região metropolitana.  

O art. 5º da lei complementar nº 83/1998 menciona os mesmos serviços comuns de 

interesse metropolitano estabelecido para a RM de Londrina. De acordo com a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná, a COMEM possui como ação a 

gestão de “funções e serviços públicos de interesse comuns regional, que extrapolam 

a unidade e impactam dois ou mais municípios”. Atualmente, estão em discussão 

projetos referentes principalmente à infraestrutura e ao desenvolvimento regional. 

Destacam-se: 

I. Integração de transporte – Sarandi/Maringá/Paiçandu; 

II. Trem de passageiros – Paiçandu/ Ibiporã; 

III. Contorno Sul Metropolitano – projeto de desenvolvimento econômico 

integrando Paiçandu/ Maringá/ Sarandi/ Marialva; 

IV. Poliduto; 

V. Infraestrutura; 

VI. Anatel – integração por ligação local; 

VII. Contorno de Mandaguari; 

VIII. Duplicação de Paiçandu (PR-323) à Rodovia PR-317; 

IX. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana 

de Maringá; 

X. Participação no processo de licenciamento de empreendimentos imobiliários 

pelo município de Maringá; 

XI. Ampliação do Aeroporto Regional de Maringá. 

 



211 
 

O recente estudo “Referências para a Política de Desenvolvimento Urbano e Regional 

para o Estado do Paraná”, desenvolvido pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano - SEDU e o Paranacidade, em 2017, propõe a análise de 

serviços comuns a partir do ponto de vista físico-territorial. Sugere-se a apreciação por 

meio do (i) uso, ocupação e parcelamento do solo, (ii) meio ambiente e (iii) mobilidade. 

Sob a perspectiva do uso, ocupação e parcelamento do solo, considera-se o 

percentual da mancha urbana do município em relação ao total da mancha 

metropolitana; a mancha do sistema viário municipal em relação à mancha do sistema 

viário metropolitano; e a contiguidade ou não dos perímetros urbanos municipais. 

Para o viés ambiental, pondera-se a existência de mananciais de abastecimento 

compartilhados por mais de um município. E, para a abordagem relativa à mobilidade, 

observa-se a relação dos movimentos pendulares entre municípios e as suas 

populações. 

Portanto, para a região aqui em análise, os mapas a seguir ilustram a continuidade 

das manchas demonstrando as relações para as RMs de Londrina e Maringá, quanto 

ao uso, ocupação e parcelamento do solo,  

No caso de Londrina, e considerando o recorte da Metrópole Paraná Norte, Londrina, 

Ibiporã, Cambé, Rolândia, Arapongas e ainda Sabáudia, além de Jataizinho, 

demonstram fortes relações, sendo que apenas este último não dá continuidade 

quando da leitura das manchas urbanas contíguas, porém compõe as manchas 

metropolitanas por ocupação e sistema viário. 
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Figura 2.117 - Manchas urbanas e metropolitanas por ocupação na Região 
Metropolitana de Londrina. 

 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2016. 
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Figura 2.118 – Manchas urbanas e metropolitanas por sistema viário na Região 
Metropolitana de Londrina. 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2016. 
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Figura 2.119 - Manchas urbanas e metropolitanas por perímetro urbano na 
Região Metropolitana de Londrina. 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2016. 
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Figura 2.120 - Manchas urbanas e metropolitanas por ocupação na Região 
Metropolitana de Maringá. 

 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2016. 
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Figura 2.121 - Manchas urbanas e metropolitanas por sistema viário na Região 
Metropolitana de Maringá. 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2016. 
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Se consideradas as manchas das duas RMs em questão, afora uma pequena 

interrupção entre Marialva e Mandaguari, bem como a já mencionada entre Ibiporã e 

Jataizinho, tem-se um contínuo que conecta a Metrópole Paraná Norte de leste a 

oeste. Considerando a indução de conexão entre Apucarana e Arapongas pelo eixo da 

BR-369, é possível perceber que a questão do Uso do Solo o recorte em questão 

apresenta um ambiente altamente propício a ações conjuntas. 

Quanto ao Meio Ambiente, especificamente no que se refere ao abastecimento de 

água, na RM de Londrina se destacam os municípios de Londrina, Cambé, Rolândia e 

Arapongas com existência de mananciais, contando ainda com ponto de captação em 

Ibiporã. 

Figura 2.122 - Abastecimento de Água na Região Metropolitana de Londrina. 

 
Fonte: SANEPAR,2016. 
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Já para a RM de Maringá os destaques ficam por conta dos municípios de 

Mandaguari, Marialva, Jandaia do Sul e Cambira que possuem mananciais no recorte 

da Metrópole Paraná Norte, contando ainda com pontos de captação em Maringá, 

Mandaguaçu e Paiçandu. 

Figura 2.123 - Abastecimento de Água na Região Metropolitana de Maringá. 

 

Fonte: SANEPAR, 2016. 
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Como Arapongas também conta com manancial de abastecimento, o recorte da 

Metrópole proposta possui amplas possibilidades de ações consorciadas para 

captação compartilhada entre os 15 municípios. 

Adicionalmente à questão de abastecimento e ainda relativo ao tema Meio Ambiente, 

é possível citar o estudo realizado pela SUDERHSA em parceria com o Instituto 

Ambiental do Paraná e da Companhia de Saneamento do Paraná (2007) abrangendo 

todos os municípios do Paraná, que buscou identificar o potencial de formação de 

consórcios intermunicipais no que diz respeito a resíduos sólidos, ilustrado pelo mapa 

a seguir, que insere todo o recorte da Metrópole Paraná Norte com potencial de 

consórcios com população urbana acima de 70.000 habitantes. 
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Figura 2.124 - Consórcios Intermunicipais de Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos. 
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Ainda neste sentido, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos da Prefeitura Municipal de Maringá – 2017 prevê a realização de estudo de 

viabilidade técnica, econômica, ambiental e operacional para a gestão associada para 

os serviços de coleta seletiva, compostagem e /ou disposição final de rejeitos por meio 

de consórcios públicos. 

No que diz respeito ao tema Mobilidade, conforme já analisado neste relatório no 

capítulo – 2.5. Demografia, os movimentos pendulares para trabalho, principalmente 

no sentido dos polos Londrina e Maringá, são bastante significativos. Dados do IBGE 

(2010) demonstram que só para trabalho Maringá chegava a receber mais de 33.000 

pessoas principalmente dos municípios de Sarandi, Paiçandu, Mandaguaçu, Marialva 

e Mandaguari, sendo que o contra fluxo, ou seja, o sentido de deslocamento para 

trabalho de Maringá para estes municípios do entorno passava de 3.000 pessoas com 

destaque para Sarandi. 

No caso da relação de trabalho entre Londrina e seus municípios do entorno, 

notadamente Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho, o município polo recebia em 2010 

mais de 21.000 pessoas para trabalho sendo que apenas de Cambé este número 

chegava a 15 mil, indicando não apenas um potencial, mas uma necessidade de 

ações de integração no que diz respeito a Mobilidade. 

Neste sentido é possível destacar estudos e propostas desenvolvidos pela COMEM – 

Coordenação da Região Metropolitana de Maringá, no sentido implementação de 

ações conjuntas entre os municípios da região como por exemplo a integração do 

transporte entre Sarandi, Maringá e Paiçandu, bem como o trem de passageiros entre 

Paiçandu e Ibiporã. 

Pode ser citado ainda o Contorno Sul Metropolitano que prevê a conexão viária, 

buscando melhorar o tráfego, entre os municípios de Paiçandu, Maringá, Sarandi e 

Marialva. 

Expandindo a análise ara além da escala metropolitano, anteriormente à constituição 

das regiões metropolitanas no Norte do Estado, os quinze municípios pertencentes ao 

Plano Metrópole Paraná Norte já se encontravam vinculados à Associações de 

Municípios, situação que permanece até os dias atuais. Dentro deste recorte, 

visualizam-se a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema – AMEPAR, 

Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense – AMUSEP e Associação dos 

Municípios do Vale do Ivaí – AMUVI. A relação dos municípios em análise ocorre com 

a seguinte composição: 

 

 

 

 



   

222 
 

Tabela 2.26 – Composição dos municípios pertencentes à MPN em relação às 
Associações Municipais. 

AMEPAR 

 

Arapongas 

Cambé 

Ibiporã 

Jataizinho 

Londrina 

Rolândia 

AMUSEP 

Mandaguaçu 

Mandaguari 

Marialva 

Maringá 

Paiçandu 

Sarandi 

AMUVI 

Apucarana 

Cambira 

Jandaia do Sul 

Fonte: AMEPAR, AMUSEP, AMUVI, 2019. 

 

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (AMEPAR) foi criada em 1973 

com a intenção de fortalecer a tratativa dos interesses comuns àqueles municípios. 

Atualmente, são 22 municipalidades associadas com sede em Londrina.  

De acordo com sua a homepage, a AMEPAR é uma “instituição sem fins lucrativos de 

defesa e promoção de direitos e ações de interesses públicos e busca de soluções 

das necessidades públicas dos municípios a ela associados perante os vários órgãos 

de todas as esferas”. Suas atribuições estão relacionadas com atividades políticas, de 

caráter articulador, em difundir informações e promover capacitação técnica-

administrativa. Não foram identificadas ações relacionadas diretamente com o 

planejamento, execução ou manutenção das funções públicas de interesse comum.  

A Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (AMUSEP) foi instituída em 

1972 e atualmente é constituída por 30 municípios, sendo Maringá sua cidade polo.  

Conforme informações obtidas na homepage oficial, a AMUSEP tem como objetivos 

fundamentais o “fortalecimento da capacidade administrativa, econômica e social dos 

municípios associados”, além do estabelecimento da cooperação técnica-

administrativa-jurídica.  

Em seu Estatuto, firmado em 2005, o art. 33 menciona a Consultoria, Assessoria e 

Coordenadoria de Planejamento do Desenvolvimento Urbano, Municipal e Regional, 

como unidade subordinada à Diretoria da AMUSEP. Suas atribuições, citadas no art. 

35, compreendem uma série de atividades, das quais ressaltam-se:  
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I — formular estratégias, bem como planos e programas de trabalho relacionados com 

os fins da instituição, 

II — supervisionar a elaboração, implantação e implementação de planos, programas 

e projetos, de iniciativa pública ou não-governamental, cujo impacto tiver abrangência 

regional; 

V — organizar um banco de dados e informações de interesse para a elaboração de 

programas gerais e/ou setoriais em Nível Municipal ou Regional; 

VI — promover a conjugação de esforços com órgãos federais, estaduais ou 

internacionais, e com entidades não-governamentais, através de convênios ou 

acordos, visando o desenvolvimento dos Municípios membros e da região; 

A AMUSEP encontra-se atuante em seus objetivos, destacando-se no cumprimento de 

algumas funções públicas de interesse comum. Umas das estratégias abordadas por 

este agente é a instituição de consórcios municipais, dentre os quais citam-se o 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (CISAMUSEP) 

e o Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP (PROAMUSEP), os quais 

serão discutidos na sequência.  

Já a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) é a mais antiga da região, 

sendo criada em 1969. No presente dia são 26 municípios associados, com sede em 

Apucarana. A AMUVI foi instituída como base na integração administrativa, econômica 

e social de seus membros, visando “defender os interesses comuns dos municípios do 

Vale do Ivaí”, além de promover a cooperação intermunicipal e intergovernamental, 

conforme discorre sua homepage. No entanto, não foram identificadas as ações 

específicas da AMUVI no que tange o cumprimento das funções públicas de interesse 

comum.  

A partir da homologação do Estatuto da Cidade, lei federal nº 10.257/2001, e a 

obrigatoriedade de municípios pertencentes às regiões metropolitanas em desenvolver 

Planos Diretores Municipais, buscou-se identificar serviços comuns a mais de uma 

municipalidade. Com este intuito, foram analisados os relatórios que deram origem às 

leis vigentes dos Planos Diretores Municipais, tanto em seus relatos de diagnóstico, 

quanto em seus Planos de Ação e Investimento. 

Dentre os quinze Planos Diretores, oito não mencionam as funções públicas de 

interesse comum; a saber: Arapongas, Cambé, Cambira, Londrina, Mandaguaçu, 

Paiçandu, Rolândia e Sarandi.  

O relatório produzido para o PDM de Apucarana (Prefeitura do Município de 

Apucarana, 2009) aponta a conectividade viária como um serviço comum a mais de 

uma municipalidade, principalmente com Rolândia, Jandaia do Sul e Londrina, com 

ações de obras viárias e duplicação de rodovia.  

O Plano de Ação e Investimentos para o Plano Diretor de Ibiporã (DRZ, 2006) 

comenta a necessidade em exigir ações que mitiguem os impactos ambientais nos rios 

Jacutinga e Lindóia, ocasionados pela ausência de tratamento dos resíduos urbanos 

de Londrina.  
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Já o diagnóstico realizado para Jandaia do Sul (Prefeitura Municipal de Jandaia do 

Sul, 2007) evidencia a questão da saúde como função pública de interesse comum. 

Este município pertencente à 16ª Regional de Saúde do Estado, cuja sede é em 

Apucarana, e é membro do CISVIR (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 

Iraí), o qual será discutido na sequência. A título de exemplificação, casos graves são 

encaminhados para o Hospital da Providência em Apucarana, para o Hospital 

Metropolitano em Sarandi e para o Hospital João de Freitas em Arapongas.  

Jataizinho igualmente enfatiza a saúde como função pública de interesse comum em 

seu diagnóstico (DRZ, 2006). É pertencente à 17ª Regional de Saúde do Estado, com 

sede em Londrina, e do CISMEPAR (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema), o qual também será abordado a seguir. Os munícipes de Jataizinho 

possuem, portanto, acesso aos Hospitais Cristo Rei e Santa Tereza, localizados em 

Ibiporã.  

O município de Mandaguari, de acordo com o relatório produzido para o Plano Diretor 

(Paranacidade, 2007), aponta, do mesmo modo, a saúde como relevante função 

pública de interesse comum. Menciona-se a dependência de Maringá para urgência e 

emergências de alta complexidade, além de usufruir dos demais atendimentos por 

meio do CISAMUSEP (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense), a ser discutido na sequência, em parceria com os municípios de 

Apucarana, Arapongas, Londrina, Jandaia do Sul, além de oferecer serviços aos 

municípios vizinhos.  

Além deste serviço comum, o diagnóstico aborda a questão da educação, em que os 

mandaguarienses frequentam instituições de ensino médio de 3º grau e ensino 

superior em Maringá, Apucarana e Arapongas (Paranacidade, 2007).  

Daqueles que abordam as funções públicas de interesse comum, o relatório de 

Maringá (Ambiens, 2004) é o que traz maiores informações, principalmente no que 

tange os municípios do seu entorno imediato. Em relação ao quesito saúde, menciona-

se a intenção em desenvolver iniciativas que eliminem produtos tóxicos na produção 

agrícola na zona rural de Maringá e dos municípios pertencentes a esta região 

metropolitana, a fim de promover a integração da segurança alimentar com ações de 

saúde.  

A zona rural é igualmente objeto de funções comuns; menciona-se a promoção de 

estímulos à produção de hortifrutigranjeiros em Maringá e região, a implantação de 

programa de rastreabilidade de alimentos na região metropolitana e também na 

AMUSEP, o propósito em apoiar financeiramente e tecnicamente o agropolo da 

AMUSEP e a organização do sistema de comercialização do CEASA, objetivando 

maior participação dos produtores regionais na comercialização e gestão.  

Em relação à infraestrutura, o relatório aponta ações a nível regional. Destacam-se o 

sistema viário, rodoviário e/ou ferroviário de conectividade com cidades da região 

metropolitana e demais localidades estratégicas. O Plano de Ação e Investimentos 

prevê a ampliação das malhas ferroviária e hidroviária, além de incrementar a 

infraestrutura de transporte da região. Menciona-se a intenção em rever o consórcio 

metropolitano responsável por este último quesito. Quanto ao sistema de transporte 
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coletivo existente, o relatório aponta a ausência de integração entre os sistemas 

municipais, ocasionando graves conflitos de circulação.  

Salienta-se a criação de novas fontes de energia para a indústria local maringaense, 

porém implantadas em municipalidades adjacentes, como usinas termelétricas.  

Ainda sobre a infraestrutura, menciona-se que a captação de água para 

abastecimento de Maringá é realizada em Sarandi e que não há integração de 

municípios da região na gestão de resíduos sólidos.  

No que tange a temática econômica, o Plano de Ação e Investimentos incentiva o 

fomento de um Plano para o Desenvolvimento Econômico Metropolitano. Aponta-se a 

consolidação de um polo têxtil e de confecção, dentre os quais inclui-se Londrina e 

Apucarana, além da intenção em se desenvolver a partir do cunho tecnológico, com 

absorção de mão-de-obra não apenas local, mas também regional.  

A questão habitacional também é incluída quando se aponta o desígnio em articular os 

Planos Municipais de Habitação de Interesse Social na escala metropolitana.  

No entanto, sobressai-se a percepção da relevância das funções públicas de interesse 

comum quando é citado o Plano Diretor Integrado de Desenvolvimento de Maringá, 

METROPLAN. Aprovado em 1991, tal plano abrangia além de Maringá, Sarandi, 

Paiçandu e Marialva. Destacavam-se assuntos comuns a estes municípios em relação 

a compatibilização de planos de desenvolvimento, conectividades viárias e demais 

infraestruturas. Cientes desta ausência de cooperação, o Plano de Ação e 

Investimentos incita a criação de mecanismos que visem compensação de Maringá a 

Sarandi e Paiçandu.  

Devido ao fato de não efetividade da METROPLAN, sugere-se a sua reativação, 

combinada com a elaboração de Plano Institucional, estabelecimento de Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Integrado, além da criação da Agência de 

Desenvolvimento Regional (com atendimento estendido à toda região Noroeste do 

Estado). 

Por fim, este relatório inclui a necessidade de implantação de um sistema de inspeção 

regional da Região Metropolitana de Maringá e da AMUSEP e a intenção em 

consolidar Maringá como indutor da efetiva implementação desta região metropolitana.  

Sob a mesma lógica de análise e busca por informações quanto às funções de 

interesse comum, analisou-se os relatórios referentes aos Planos de Mobilidade, 

obrigatórios para estes municípios a partir da lei federal nº. 12.587/2012, Política 

Nacional de Mobilidade Urbana.  

Até este momento, houve o acesso aos relatórios apenas de Cambé e Mandaguari. O 

Plano de Mobilidade Urbana de Cambé (IITEDES, 2017) menciona o projeto estadual 

Trem Pé Vermelho como alternativa de transporte ferroviário coletivo entre Paiçandu e 

Ibiporã e a concepção do Contorno Norte, com previsão de implantação nas áreas 

urbanas de Ibiporã, Londrina, Cambé e Apucarana.  

Este relatório evidencia a BR-369 como relevante eixo de conectividade metropolitana, 

entre Cambé e Londrina. Sugere-se a implantação de pequenos terminais de 
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integração ao sistema metropolitano e aponta-se a necessidade de implantação de um 

Plano de Transporte Público que envolva a RM de Londrina. Estes assuntos serão 

melhor explorados no capítulo referente à esta temática.  

Já o Plano de Mobilidade de Mandaguari (FUNPAR, 2018) cita a PR-444 como 

importante eixo de conectividade entre Londrina, Cambé, Arapongas e Rolândia, além 

deste município. Igualmente relevante é a BR-376, que interliga Mandaguari a Maringá 

e Apucarana. Estradas rurais são apontadas como possíveis ligações com áreas rurais 

dos municípios vizinhos de Marialva e Jandaia do Sul. Menciona-se, ainda, o 

transporte coletivo metropolitano, com linhas fixas de e para Maringá e Apucarana.  

Além da análise dos relatórios que deram origem às leis vigentes dos Planos Diretores 

Municipais, buscou-se compreender a situação dos consórcios intermunicipais, a partir 

dos dados disponíveis pela Plataforma do MUNIC do IBGE, a qual provê dados 

referentes ao perfil dos municípios brasileiros em 2015. 

Deste modo, a tabela a seguir categoriza a existência de consórcios dentre as funções 

públicas de interesse comum relativas à (i) educação, (ii) saúde, (iii) assistência social 

e desenvolvimento social, (iv) turismo, (v) cultura, (vi) habitação, (vii) meio ambiente, 

(viii) transporte, (ix) desenvolvimento urbano, (x) saneamento básico, (xi) gestão das 

águas e (xii) manejo de resíduos sólidos.  

Contudo, faz-se necessário comentar que foram identificados demais dados oficiais 

específicos das temáticas abordadas que, por vezes, contradizem as informações 

disponibilizadas pela Plataforma MUNIC. À exemplo, cita-se o caso do saneamento 

básico, o qual recebeu o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a 

Região Norte do Estado do Paraná (SANEPAR, 2016), descrito e analisado com maior 

profundidade no volume 2 deste Produto 4.  

Em vista desta situação, sugere-se a validação das informações relativas às funções 

públicas de interesse comum junto aos técnicos municipais nas Oficinas de 

Contextualização, a serem realizadas na sequência.  
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Tabela 2.27 - Consórcios existentes nos municípios pertencentes à Metrópole Paraná Norte. 

Educação

Assistência e 

desenvolvimento 

social

Turismo Cultura Habitação Meio ambiente Transporte

Desenvolvi-

mento 

urbano

Saneamento básico Gestão das águas

Manejo de 

resíduos 

sólidos

Consórcio existente 

com governança:

Consórcio existente 

com governança:

Consórcio existente 

com governança:

Consórcio existente 

com governança:

intermunicipal estadual estadual intermunicipal intermunicipal intermunicipal

Apucarana Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Arapongas Não Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Cambé Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Cambira Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Ibiporã Não Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não

Jandaia do Sul Não Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Jataizinho Não Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não

Londrina Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Mandaguaçu Não Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Mandaguari Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Marialva Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não

Maringá Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Paiçandu Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Rolândia Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não

Sarandi Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Função pública de interesse 

comum

Consórcio 

inexistente

Consórcio 

inexistente

Consórcio 

inexistente

Consórcio 

inexistente

Consórcio 

inexistente

Consórcio 

inexistente

Municípíos

Saúde

Situação/ governança

Consórcio existente com 

governança:
Consórcio 

inexistente

 

Fonte: IBGE, 2015. 

 



   

228 
 

De acordo com estas informações, os quinze municípios analisados não possuem 

nenhuma articulação conjunta nas áreas de educação, turismo, cultura, habitação, 

transporte, desenvolvimento urbano e manejo de resíduos sólidos.  

No que tange à institucionalização de cooperação em saúde, assistência e 

desenvolvimento social, meio ambiente, saneamento básico e gestão das águas, 

gestões consorciadas foram identificadas. Assim, de acordo com as informações 

obtidas pelo IBGE, em relação à questão pública da saúde, com exceção de Londrina, 

todos os demais municípios possuem alguma tipologia de consórcio. Além das 

parcerias intermunicipais, Arapongas, Jandaia do Sul e Mandaguaçu fazem parte de 

alguma articulação estadual.  

Contudo, constata-se a existência dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Médio 

Paranapanema, do Setentrião Paranaense e do Vale do Ivaí e Região, incorporando 

os quinze municípios pertencentes à Metrópole Paraná Norte.  

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR) foi 

identificado como uma parceria na gestão da saúde pública, desde 1995. Neste 

momento inicial, seu objetivo era a promoção de atendimentos na área de 

especialidades com a maior eficácia possível e rapidez administrativa. O consórcio foi 

firmado três anos depois, a partir da Lei Estadual nº 82/1998, atuando como prestador 

público credenciado no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, inclui vinte e um 

municípios paranaenses, incluindo Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Londrina, Rolândia.  

Já na Região Metropolitana de Maringá, atua o Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde do Setentrião Paranaense (CISAMUSEP), com abrangência de trinta 

municípios, incluindo Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu e 

Sarandi. 

O CISAMUSEP foi fundado em 2012 e atua em parceria com as municipalidades 

envolvidas, com o Estado do Paraná e com o Governo Federal. Atualmente, é 

considerado um modelo de gestão em níveis estadual e nacional. 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (CISVIR) surge em 

1996, com o intuito de incrementar a saúde pública em dezessete municípios, dentre 

os quais estão Apucarana, Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul. Neste primeiro 

momento, apenas seis especialidades médicas eram contempladas; atualmente já são 

cinco estruturas físicas de atendimento, localizados, principalmente em Apucarana.  

É importante salientar que os três consórcios possuem contratos de cooperação com o 

Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (COMSUS), 

participantes da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA).  

Quanto à assistência e desenvolvimento social, de acordo com os dados do IBGE 

apresentados na tabela acima, apenas Mandaguaçu apresenta alguma parceria com o 

Estado. No entanto, não foi possível identificá-lo. Os municípios restantes não 

apresentam consórcios nesta função.  

Igualmente detectado, porém sem informações específicas, encontra-se o Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento Social dos Municípios do Paraná (CINDEPA), 

com operação em Ibiporã.   
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Também em sintonia com os dados fornecidos pelo IBGE, Ibiporã e Jataizinho 

possuem articulações intermunicipais em relação à gestão do meio ambiente. No 

entanto, de acordo com o Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo 

(2018), é identificado o Consórcio Intermunicipal para a Proteção Ambiental da Bacia 

do Rio Tibagi (COPATI), que inclui trinta e quatro municípios, dentre os quais estão 

Apucarana, Arapongas, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Londrina e Rolândia. Fundada em 

1989, em parceria com a empresa Klabin e a Universidade Estadual de Londrina, a 

COPATI foi um dos consórcios pioneiros no assunto no cenário nacional. As metas 

atuais incluem plantio de mudas nativas, eliminar lixões ainda existentes, implantar 

coletiva seletiva e programas de educação ambiental e ainda elevar os índices de 

coleta e tratamento de esgoto.  

Sobre a função pública de saneamento básico, o IBGE aponta apenas os municípios 

de Jataizinho e Marialva como participantes de consórcios neste aspecto. Já em 

relação à gestão das águas, o IBGE identificou somente o município de Rolândia 

como participante de um consórcio, o qual não foi identificado.   

Porém, foi identificado o atual Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná 

(CISPAR) que, desde 2013, aglutinou os dois consórcios existentes na região, o 

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná (CISMAE), na região 

de Maringá, e o Consórcio Intermunicipal dos Serviços Municipais de Saneamento 

Ambiental do Norte do Paraná (CISMASA), atuante na região de Londrina. Neste 

momento, o CISPAR agrega quarenta municípios, dos quais apresentam-se Ibiporã, 

Jataizinho, Marialva e Sarandi.  

O abastecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) a qual executa a captação de água nos próprios municípios, com 

exceção de Cambé, que utiliza a água captada em Londrina.  

Já o tratamento dado ao esgotamento sanitário ocorre com parcerias mais firmes. A 

SANEPAR realiza um trabalho de cooperação dentre as regiões metropolitanas, 

porém não em suas totalidades. Na Região Metropolitana de Londrina, os municípios 

de Londrina, Cambé e Rolândia possuem o atendimento conjunto, enquanto Ibiporã, 

Jataizinho recebem os serviços prestados diretamente.   

Da mesma maneira, na Região Metropolitana de Maringá, Jandaia do Sul, 

Mandaguaçu, Mandaguari, Maringá, Paiçandu estão dentre os municípios atendidos 

conjuntamente, enquanto Marialva, Sarandi recebem os serviços prestados 

diretamente e Cambira não possui serviço disponível. 

Sobre os demais municípios do eixo Maringá-Apucarana-Londrina (Apucarana, 

Arapongas) não foram encontradas informações sobre este aspecto. 

Contudo, a partir de dados obtidos pela plataforma Observatório dos Consórcios 

Públicos e do Federalismo e demais pesquisas livres, outras articulações 

interinstitucionais foram reconhecidas como atuantes nos municípios participantes da 

Metrópole. Desta forma, a tabela a seguir ilustra as funções públicas de interesse 

comum identificadas nos quinze municípios pertencentes ao Plano da Metrópole 

Paraná Norte.  

 

http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/apucarana/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/arapongas/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/cambe/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/ibipora/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/jataizinho/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/londrina/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/rolandia/
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Tabela 2.28 - Funções públicas de interesse comum dos municípios pertencentes à Metrópole Paraná Norte. 

Assistência e 

desenvolvi-

mento social

Meio 

ambiente

Saneamento 

básico

Desenvolvi-

mento 

urbano

Transporte 

coletivo

Desenvolvi-

mento rural

Gestão 

compartilha-

da

Segurança 

e 

Cidadania

CISMEPAR
CISAMUSE

P
CISVIR CINDEPA COPATI CISPAR CIMEIV CINDIV CINDEPAR

Cidade 

Verde, 

Londrisul, Til 

Transportes, 

Transportes 

Coletivos 

CIDREBAC PROAMUSEP CISMEL

Apucarana Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não

Arapongas Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Sim

Cambé Sim Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Sim

Cambira Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não

Ibiporã Sim Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim

Jandaia do Sul Não Não Sim Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não

Jataizinho Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim

Londrina Sim Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim

Mandaguaçu Não Sim Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim Não

Mandaguari Não Sim Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Sim Não

Marialva Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Sim Não Sim Não

Maringá Não Sim Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Sim Não

Paiçandu Não Sim Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Não

Rolândia Sim Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim

Sarandi Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Sim Não Sim Não

Função pública de interesse 

comum

Desenvolvimento 

sustentável

Municípíos

Saúde

Consórcio/ empresa

 

Fonte: Cobrape-URBTEC  
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Além das articulações identificadas já descritas anteriormente, foram detectadas 

funções públicas de interesse comum nos aspectos de desenvolvimento sustentável, 

desenvolvimento urbano, transporte coletivo de passageiros, desenvolvimento rural, 

gestão intermunicipal e segurança pública e cidadania.  

No que se refere aos aspectos de desenvolvimento sustentável, a região possui 

alguns consórcios, dentre os quais cabe aqui o CIMEIV e o CINDIV. O Consórcio 

Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Do Vale Do 

Médio Ivaí Do Estado Do Paraná (CIMEIV), engloba os municípios de Mandaguari, 

Marialva, Maringá e Sarandi. Foi oficializado em 2013 com a finalidade de promover o 

desenvolvimento sustentável da Região do Vale do Médio Ivaí do Estado do Paraná, 

nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

Já o Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região 

do Vale do Ivaí do Estado do Paraná (CINDIV), inclui as municipalidades de 

Mandaguaçu e Paiçandu. Igualmente fundado em 2013, também possui a finalidade 

de promover o desenvolvimento sustentável da Região do Vale do Ivaí do Estado do 

Paraná, nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

No que tange o desenvolvimento urbano, aponta-se o Consórcio Público 

Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da região de Astorga-

CONDAST (CINDEPAR), originário em 2005 com apenas nove municípios 

contemplados, a fim de implementar políticas públicas para infraestruturas e 

desenvolvimento urbano. Atualmente, Ibiporã, Jandaia do Sul, Jataizinho, Londrina, 

Mandaguaçu, Rolândia, encontram-se dentre as oitenta cinco municipalidades 

consideradas consorciadas. 

Relacionado à questão urbana, pode-se incluir o transporte coletivo de passageiros. 

No eixo Maringá-Apucarana-Londrina, foram identificadas empresas privadas que 

prestam este serviço à população. São elas: Cidade Verde, Londrisul, Til Transportes, 

Transportes Coletivos Grande Londrina, Viação Garcia. 

Sobre o desenvolvimento rural, menciona-se o recente Consórcio Intermunicipal para 

o Desenvolvimento Regional da Bacia do Cafezal (CIDREBAC), fundado em janeiro do 

presente ano (2018). Ele visa o melhoramento das estradas rurais – através no 

Programa Estadual Patrulha do Campos – nos municípios de Arapongas, Cambé, 

Londrina e Rolândia. 

Em relação à gestão compartilhada dos municípios da região, aponta-se o Consórcio 

Público de Gestão Intermunicipal da AMUSEP (PROAMUSEP). Fundado em 2012, 

este consórcio integra todos os municípios da Associação Municípios do Setentrião 

Paranaense (AMUSEP), dentre eles, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, 

Paiçandu e Sarandi. O objetivo do PROAMUSEP abrange diversas funções públicas 

de interesse comum, tais como, gestão das ações e políticas de desenvolvimento 

socioeconômico local e regional, infraestrutura urbana e rural, nas áreas de educação, 

trabalho e ação social, habitação, saneamento, agricultura, indústria, comércio, 

turismo, meio-ambiente, abastecimento, transporte, comunicação e segurança.   

Finalmente, a função pública de segurança e cidadania fica à cargo do Consórcio 

Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região (CISMEL), 

criado com o objetivo de viabilizar convênios e nestas esferas. Desde a sua fundação, 
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em 2009, participam todos os municípios da Região Metropolitana de Londrina e ainda 

Arapongas.  

A tabela apresentada anteriormente sintetiza as funções públicas de interesse comum 

identificados atualmente dentre os municípios pertencentes à Metrópole Paraná Norte.  

Possivelmente, a presunção inicial sobre o diagnóstico destas funções na região 

relaciona-se à ausência do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. 

Como já ponderado anteriormente, este órgão estabelece as regras necessárias para 

o correto estabelecimento das funções públicas de interesse comum relativas aqueles 

municípios.  

As existentes Coordenações das Regiões Metropolitanas de Londrina e Maringá 

apresentam-se inexpressivas quantos à estas funções. Uma provável resposta é a 

atuação bastante tímida das metrópoles Apucarana, Londrina e Maringá, 

contrariamente dos demais municípios participantes. Estes, apresentam articulações 

interinstitucionais mais frequentes e sólidos, de modo a se apropriar e usufruir dos 

benefícios destas cooperações intermunicipais.  

No entanto, relatos apresentados nas Oficinas de Engajamento, durante a etapa inicial 

do Plano da Metrópole Paraná Norte, sugeriram ineficiências e debilidades nestas 

alianças.   

Ainda, observam-se grandes dificuldades na obtenção de dados relevantes sobre 

natureza, objetivos, dados legais, atuação atual, municípios participantes, entre outras 

informações fundamentais para a compreensão da atuação das existentes funções 

públicas nos municípios envolvidos. Apenas a partir deste fato, compreende-se a 

presença de vulnerabilidades, de modo geral, no funcionamento destas articulações.  

Portanto, de acordo com a definição homologada pelo Estatuto da Metrópole e em 

conjunto com as determinações da legislação estadual competente sobre as regiões 

metropolitanas, relembra-se que as funções públicas de interesse comum são políticas 

ou ações públicas que interferem na dinâmica de mais de uma municipalidade (Lei 

Federal n.º 13.089/2015, Lei Complementar n.º 111/ 2005).  

O Estatuto da Metrópole traz diversas menções e enaltece e relevância das funções 

públicas de interesse comum na cooperação regional. Esta normativa define o 

planejamento, a gestão e a execução destes serviços, evidenciando a governança 

compartilhada e interfederativa, mediante sistema integrado e articulado.  

No caso dos municípios pertencentes ao recorte do Plano da Metrópole Paraná Norte, 

caberia às Coordenações das Regiões Metropolitanas o planejamento e a gestão das 

funções públicas de interesse comum. No entanto, como discorrido, a Região 

Metropolitana de Apucarana não possui uma coordenadoria própria e a Coordenação 

da Região Metropolitana de Londrina e a de Maringá, COMEL e COMEM, encontram-

se destituída de poderes, enfraquecidas, com poucas atividades em andamento e com 

pouca influência no contexto regional. Deste modo, as funções públicas de interesse 

comum permanecem desassistidas e vulneráveis.  

A fim de suprir esta deficiência governamental, as Associações dos Municípios por 

vezes assumem a iniciativa e a coordenação de algumas ações conjuntas. Nas três 
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agências existentes na região foi identificada apenas a proatividade das funções 

públicas de interesse comum na AMUSEP, a qual se baseia na constituição de 

consórcios municipais visando o cooperativismo e o desenvolvimento conjunto dos 

municípios participantes. Até o momento, os consórcios constatados abordam os 

quesitos de saúde e de desenvolvimento sustentável.  

Apesar do objetivo ser intramunicipal, ocasionalmente os planos diretores municipais e 

os planos de mobilidade urbana intentam implementar ações conjuntas. Em seus 

relatórios são eventualmente apontadas as consequências negativas da inexistência 

das funções públicas. As ações contidas são ainda bastante tímidas, mas são um 

indicativo da necessidade de uma governança conjunta a nível regional.  

Assim sendo, apesar da atual inexistência de uma dinâmica regional cooperativista, é 

possível perceber uma relevante oportunidade de fortalecimento regional a partir das 

funções públicas de interesse comum. 

O compartilhamento dos encargos em planejar, executar e manter serviços públicos 

garante maiores facilidades em promover a efetiva execução, além de mitigar os ônus, 

a exemplo da diminuição dos custos e a divisão das responsabilidades.  

Importante salientar que a devida implementação e consequente fortalecimento das 

funções públicas de interesse comum não visam o sombreamento das regiões 

metropolitanas inseridas neste contexto. Contrariamente, esta consolidação irá 

articular outras parcerias dentro da escala metropolitana, igualmente fortalecendo-as.  

Conforme preconiza as legislações vigentes sobre esta temática, aponta-se a 

necessidade de uma figura de gestão regional, a qual deverá se responsabilizar pela 

efetiva gestão das funções públicas de interesse comum. Este assunto será discutido 

com maior profundidade nas próximas etapas do Plano.  

No entanto, já é possível confabular sobre as estruturações e possíveis acordos 

administrativos. Retomando a linearidade do recorte em questão, é considerável a 

configuração em rede destes municípios, quando há a possibilidade de criar conexões 

com escalas distintas, de acordo com a necessidade e amplitude da função em 

questão. Porém, esta discussão também será examinada com maior dedicação nas 

próximas etapas.  

As manchas de conurbação e a proximidade física que facilita o abastecimento de 

água e a gestão dos resíduos sólidos, conforme evidencia o mencionado relatório 

“Referências para a Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do 

Paraná” (SEDU/Paranacidade, 2017) são exemplificações dos efeitos da característica 

física e linear desta região e das possíveis articulações futuras. 

 

 

 




