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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é o Relatório de Atividade 02 do Plano de Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Eixo das Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá – 

Plano da Metrópole Paraná Norte. O relatório contém os relatos das Oficinas de 

Contextualização realizadas nos municípios de Londrina, Apucarana e Maringá.  

Os encontros técnicos, realizados nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019, tiveram como 

objetivo discutir, validar e complementar o Relatório de Contextualização – Produto 04, 

este dividido em 04 volumes distintos: Volume I – Sócio Territorial, Volume II – Meio 

Ambiente, Volume III – Infraestrutura e Volume IV – Economia e Institucional.  

Os encontros iniciavam-se com uma apresentação resumida dos temas abordados em 

cada volume do Relatório de Contextualização, como forma de adiantar o escopo do 

trabalho realizado pela consultoria. Após a apresentação, foi explicada a metodologia 

a ser utilizada para os trabalhos. Os participantes foram divididos em grupos temáticos 

para as discussões.  
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1. INTRODUÇÃO 

As Oficinas de Contextualização tiveram como objetivo discutir, validar e 

complementar o Relatório de Contextualização - Produto 04, este dividido em 04 

volumes distintos: Volume I – Sócio Territorial, Volume II – Meio Ambiente, Volume III 

– Infraestrutura e Volume IV – Economia e Institucional.  

O presente relatório apresenta as atas das Oficinas de Contextualização, a 

metodologia aplicada, listas de presença de cada oficina, fotos, o conteúdo 

apresentado aos participantes, formulários e mapas utilizados pelos participantes 

contendo informações por eles fornecidas e também as matrizes de “forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças”, matrizes SWOT, elaboradas pelos participantes em um 

debate.  

As Oficinas de Contextualização foram realizadas em três reuniões, uma por 

município, conforme o cronograma a seguir. 

 

Tabela 1 - Datas e locais de realização das Oficinas de Engajamento 

Município Data Local 

Londrina 24/04 Centro de Difusão de Tecnologia do IAPAR 

Apucarana 25/04 Senac Apucarana 

Maringá 26/04 Unicesumar 
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2. ATAS DAS OFICINAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 Londrina 
 

A Oficina de Contextualização do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da 

Metrópole Paraná Norte foi realizada em Londrina no dia 24 de abril de 2019, às 14h 

horas, no Centro de Difusão de Tecnologia do IAPAR. A abertura da oficina foi feita 

pela representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Sônia Maria dos Santos, 

que deu as boas-vindas a todos e passou a palavra ao Coordenador Executivo do 

Plano, Cláudio Marchand Kruger, que apresentou um resumo das informações 

contidas no Relatório de Contextualização. 

Foi apresentado um resumo da análise sócio-territorial da região, abordando a 

evolução das manchas urbanas, os padrões de uso e ocupação do solo nos 15 

municípios que compõem a Metrópole Norte. Também foi apresentado um resumo dos 

principais aspectos demográficos da região, como as densidades populacionais, os 

movimentos migratórios e os movimentos pendulares para o trabalho. Na questão 

ambiental, foram apresentados mapas de uso e ocupação do solo, unidades de 

conservação estaduais e municipais, aptidão de uso do solo e áreas de conservação 

da biodiversidade. Na esfera da infraestrutura, foram apresentados mapas contendo 

informações sobre as estações de captação de água, estações de tratamento de 

esgoto, bacias hidrográficas e a hidrografia dos três municípios que sediaram as 

oficinas de contextualização. Foram apresentados também mapas da rede de 

comunicação e dos equipamentos de segurança existentes na região, bem como os 

sistemas rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário. Também foi abordada 

rapidamente a dinâmica econômica da região, bem como o arcabouço legal que 

sustentará a implantação e gestão do Plano. 

Em seguida, a arquiteta e urbanista Manoela Feiges adiantou a metodologia a ser 

aplicada para os trabalhos da oficina e, em seguida, os participantes foram divididos 

em quatro grupos temáticos: Sócio-territorial, Meio Ambiente, Infraestrutura e 

Economia e Institucional. Após 90 minutos de discussões, os grupos foram 

reorganizados e os participantes foram orientados a produzir a matriz SWOT, 

indicando as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sem delimitação 

de temas. Terminada a segunda etapa, um representante de cada grupo foi escolhido 

para apresentar a matriz desenvolvida e justificar os resultados obtidos. Finalizadas as 

apresentações, a Oficina de Contextualização foi encerrada às 17h30. 

 

2.2 Apucarana 

A Oficina de Contextualização do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da 

Metrópole Paraná Norte foi realizada em Apucarana no dia 25 de abril de 2019, às 

14h10 horas, no Senac de Apucarana. A abertura dos trabalhos foi feita pela 

representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Sônia Maria dos Santos, que 

deu as boas-vindas a todos e passou a palavra ao Coordenador Executivo do Plano, 

Cláudio Marchand Kruger, que apresentou um resumo das informações contidas no 

Relatório de Contextualização. 
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Foi apresentado um resumo da análise sócio territorial da região, abordando a 

evolução das manchas urbanas, os padrões de uso e ocupação do solo nos 15 

municípios que compõem a Metrópole Norte. Também foi apresentado um resumo dos 

principais aspectos demográficos da região, como as densidades populacionais, os 

movimentos migratórios e os movimentos pendulares para o trabalho. Na questão 

ambiental, foram apresentados mapas de uso e ocupação do solo, unidades de 

conservação estaduais e municipais, aptidão de uso do solo e áreas de conservação 

da biodiversidade. Na esfera da infraestrutura, foram apresentados mapas contendo 

informações sobre as estações de captação de água, estações de tratamento de 

esgoto, bacias hidrográficas e a hidrografia dos três municípios que sediaram as 

oficinas de contextualização. Foram apresentados também mapas da rede de 

comunicação e dos equipamentos de segurança existentes na região, bem como os 

sistemas rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário. Também foi abordada 

rapidamente a dinâmica econômica da região, bem como o arcabouço legal que 

sustentará a implantação e gestão do Plano. 

Em seguida, a arquiteta e urbanista Manoela Feiges adiantou a metodologia a ser 

aplicada para os trabalhos da oficina e, em seguida, os participantes foram divididos 

em quatro grupos temáticos: Sócio-territorial, Meio Ambiente, Infraestrutura e 

Economia e Institucional. Após 90 minutos de discussões, os grupos foram 

reorganizados e os participantes foram orientados a produzir a matriz SWOT, 

indicando as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sem delimitação 

de temas. Terminada a segunda etapa, um representante de cada grupo foi escolhido 

para apresentar a matriz desenvolvida e justificar os resultados obtidos. Finalizadas as 

apresentações, a Oficina de Contextualização foi encerrada às 17h30. 

 

2.3 Maringá 

A Oficina de Contextualização do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da 

Metrópole Paraná Norte foi realizada em Maringá no dia 26 de abril de 2019, às 14h15 

horas, no campus da Unicesumar. A abertura da reunião foi feita pela representante 

da Secretaria de Estado do Planejamento, Sônia Maria dos Santos, que deu as boas-

vindas a todos e passou a palavra ao Coordenador Executivo do Plano, Cláudio 

Marchand Kruger, que apresentou um resumo das informações contidas no Relatório 

de Contextualização. 

Foi apresentado um resumo da análise sócio territorial da região, abordando a 

evolução das manchas urbanas, os padrões de uso e ocupação do solo nos 15 

municípios que compõem a Metrópole Norte. Também foi apresentado um resumo dos 

principais aspectos demográficos da região, como as densidades populacionais, os 

movimentos migratórios e os movimentos pendulares para o trabalho. Na questão 

ambiental, foram apresentados mapas de uso e ocupação do solo, unidades de 

conservação estaduais e municipais, aptidão de uso do solo e áreas de conservação 

da biodiversidade. Na esfera da infraestrutura, foram apresentados mapas contendo 

informações sobre as estações de captação de água, estações de tratamento de 

esgoto, bacias hidrográficas e a hidrografia dos três municípios que sediaram as 

oficinas de contextualização. Foram apresentados também mapas da rede de 

comunicação e dos equipamentos de segurança existentes na região, bem como os 

sistemas rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário. Também foi abordada 



4 
 

rapidamente a dinâmica econômica da região, bem como o arcabouço legal que 

sustentará a implantação e gestão do Plano. 

Em seguida, a arquiteta e urbanista Manoela Feiges adiantou a metodologia a ser 

aplicada para os trabalhos da oficina e, em seguida, os participantes foram divididos 

em quatro grupos temáticos: Sócio-territorial, Meio Ambiente, Infraestrutura e 

Economia e Institucional. Após 90 minutos de discussões, os grupos foram 

reorganizados e os participantes foram orientados a produzir a matriz SWOT, 

indicando as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sem delimitação 

de temas. Terminada a segunda etapa, um representante de cada grupo foi escolhido 

para apresentar a matriz desenvolvida e justificar os resultados obtidos. Finalizadas as 

apresentações, a Oficina de Contextualização foi encerrada às 17h15. 

 

2.4 Conclusões 

As Oficinas de Contextualização tiveram como objetivos principais submeter e validar 

o Relatório de Contextualização Inicial às Equipes Técnicas Municipais e Equipes de 

Acompanhamento. Houve participação de representantes dos municípios no Plano, 

com exceção dos que se situam na vizinhança de Maringá: Mandaguaçu, Paiçandu, 

Marialva e Sarandi. Estes municípios não tiveram representantes presentes nas 

oficinas.  

Após as discussões sobre os vários temas do relatório de contextualização, foram 

recebidas contribuições dos presentes, na forma de anotações em mapas e nos guias 

de discussão, assim como os contatos de representantes de órgãos para coleta de 

mais informações que possam subsidiar a elaboração da nova versão do relatório de 

contextualização. Estes contatos estão sendo realizados e, após análise da equipe 

técnica do Consórcio, serão realizadas as inclusões de dados que sejam relevantes e 

compatíveis com as escalas de análise do Plano. Percebe-se que grande parte das 

contribuições veio de municípios mais desenvolvidos, principalmente de Londrina e 

Maringá, e que há dificuldade maior em coletar dados dos municípios com menores 

populações. 

Ao final das oficinas, foram realizados debates livres sobre os quadrantes das matrizes 

SWOT. As contribuições foram substanciais e serão úteis na etapa de Cenários e 

Plano de Ações, completando o conjunto de informações das matrizes SWOT 

elaboradas pelos municípios e pela equipe de consultores. Um capítulo sobre as 

matrizes será incluído no Relatório de Contextualização Consolidado.  
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ANEXO 1 – LISTAS DE PRESENÇA 
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ANEXO 2 – FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS 

 

1. Oficina de Contextualização de Londrina 
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2. Oficina de Contextualização de Apucarana 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

3. Oficina de Contextualização de Maringá 
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ANEXO 3 – APRESENTAÇÃO 
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ANEXO 4 – MAPAS UTILIZADOS NAS DISCUSSÕES 
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ANEXO 5 – GUIAS DE DISCUSSÕES 
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ANEXO 6 – MATRIZES SWOT 
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