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governo do estado
Estamos entregando o Plano para o Desenvolvimento Regional Sustentável
do Eixo das Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá - Plano da
Metrópole Paraná Norte.
Aqui você encontrará o resultado dos esforços empreendidos pelo
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento
e Projetos Estruturantes e do Consórcio COBRAPE-URBTEC.
Apoiado financeiramente pelo Banco Mundial (BIRD), o Plano da Metrópole
Paraná Norte é um documento que considera as potencialidades de
cada um dos quinze municípios que compõem a região: Apucarana,
Arapongas, Cambé, Cambira, Ibiporã, Jandaia do Sul, Jataizinho,
Londrina, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu,
Rolândia e Sarandi, cidades situadas ao longo das BR-369 e BR-376,
e que concentram 15% da população paranaense e 13,84% do PIB do
Estado.
Este plano procurou identificar as oportunidades e desafios, desenvolvendo
ações e diretrizes necessárias para atração de novos investimentos e
desenvolvimento da região de forma distribuída e equânime.
Foram 19 meses de elaboração do plano, mais de 20 reuniões técnicas,
21 oficinas participativas e 04 audiências públicas que reuniram mais
de 700 pessoas - representantes da sociedade civil organizada e dos
poderes públicos federais, estaduais e municipais.

Foi um trabalho baseado no diálogo, na voz e participação do cidadão,
seguindo o interesse dos municípios e do segmento social e econômico.
No período de construção do Plano da Metrópole Paraná Norte foi
realizada uma ampla pesquisa e diagnóstico da região fundamentada
em quatro eixos de estudos: Socioterritorial, Meio Ambiente, Infraestrutura,
Economia e Institucional que, culminaram na construção de cenários e
visão de futuro para a Metrópole Paraná Norte até 2035.
Com essa visão de futuro, foi elaborado o Plano de Ação, contendo
propostas, programas e projetos para serem executados em um período
de cinco, dez e quinze anos.
É o planejamento a longo prazo, pensando o Estado e a região em suas
várias áreas.
O Plano para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Eixo das
Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá, deve ser consultado
constantemente, como apoio às ações de todas as áreas de atuação dos
municípios. A aplicação deste plano conduzirá a uma região de forma
integrada e sustentável

Carlos Massa Ratinho Júnior
Governador do Estado

Valdemar Bernardo Jorge
Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes

apresentação
Desde o início do século XIX, o desenvolvimento na região Norte do
Paraná retrata e extrai de suas raízes a riqueza de suas terras. Comarca
de São Paulo até 1854, dizia-se que o ser paranaense não existia. De
fato, devemos uma parte da nossa memória ao outro lado do mundo,
onde mudanças construíam uma nova história. A célebre frase de
Mahatma Gandhi, “O pano que se cobre é bem mais poderoso do que
todos os canhões do exército britânico”, estremeceu no início do século
XIX os alicerces do poderoso império britânico em vários continentes.
As colônias inglesas eram fontes valiosas de produção e abastecimento
na cultura de algodão, que alimentavam a economia e influência da
indústria têxtil da Inglaterra e seu domínio mundial. O impacto político e
econômico desse grito silencioso de independência, de forma indireta,
chegou ao Brasil e aportou em terras paranaenses. Em 1925, os ingleses
criaram a Companhia de Terras do Norte do Paraná e trouxeram a
vanguarda de planejamento físico-territorial, em dimensão jamais vista no
país. Na época, novas ideias e conceitos de planejamento regional eram
discutidos na Europa e em boa parte foram considerados pelos britânicos
com sua experiência em colonização de terras, coordenados por Lord
Lovat, presidente da Companhia sudanesa de algodão, o escocês Simon
Joseph Fraser XVI, Barão de Lovat (1871-1933). Dizia-se que o Norte do
Paraná era o novo Eldorado das Américas. E a história da Companhia se
funde ao processo de urbanização da região.
Considerado por muitos historiadores como a maior reforma agrária
realizada por um empreendimento privado no país, a colonização do
Norte do Paraná trouxe uma grande transformação econômica, política e
social no Estado. De alcance internacional, imigrantes de vários continentes
e migrantes de vários estados vieram em busca de um futuro promissor
e vida melhor para suas famílias. A pluralidade social e cultural trouxe a
riqueza e identidade única para esses colonizadores e seus descendentes.
Surge o desbravador sem nome, o Pé Vermelho, cuja coragem movida
pela esperança, enriquece e encanta a história, a cultura e a memória do
ser paranaense do Norte do Paraná.
Região que nasceu planejada para ser uma Metrópole, continua dinâmica
e em processo de desenvolvimento. Novos desafios e oportunidades,
novos cenários e planos. As certezas e incertezas sobre o futuro da

Metrópole são compartilhadas pelos seus cidadãos. A geração de hoje
traça diretrizes que serão caminhos legados à futura geração.
“Planejar é construir a ponte entre o sonho e a realidade”. Quase um
século após o sonho visionário de Lord Lovat, a história nos ensina que
ele deve ser compartilhado e realizado com o adequado planejamento.
O Governo do Estado do Paraná, com o apoio do Banco Mundial,
realiza a contratação do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável
do Eixo das Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá - Plano
da Metrópole Paraná Norte, para a construção de novos sonhos e em
busca de um desenvolvimento sustentável. Um momento feliz, onde a Lei
Federal Nº 13.089 de 12 de janeiro 2015 - Estatuto da Metrópole, e a
Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade,
estão em consonância com os anseios da sociedade. Mas o caminho da
sustentabilidade, a percorrer, não teria o rumo certo sem a participação
de seus cidadãos pés vermelhos. O Plano da Metrópole Paraná Norte
envolveu os mais diversos segmentos da sociedade, contando com
participantes indicados em consultas públicas, reuniões e em audiências
abertas à população. A gestão democrática estabelecida durante o
processo da construção do Plano norteou a transparência, a publicidade
e a participação da sociedade na discussão, debates e sugestões durante
todo o tempo, como dinâmica para a elaboração deste trabalho. Temas
relevantes foram abordados nas dimensões ambientais, socioeconômicas,
infraestrutura territorial, mobilidade urbana, transporte e logística.
Potenciais e oportunidades, fraquezas e ameaças foram levantados pelos
participantes, bem como as considerações puxadas pelos trilhos da
memória, onde os desbravadores (imigrantes e migrantes) desta terra roxa,
primeiros pés vermelhos, seguiram como um sonho coletivo. Um Plano de
Metrópole com sustentabilidade, em busca do bem estar e qualidade de
vida para os cidadãos metropolitanos da presente e futuras gerações.
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1. Introdução

1.1 Contexto

1.2 Desenvolvimento do Plano

O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da Metrópole Paraná
Norte foi concebido em parceria com o Governo do Estado do Paraná,
através da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL) e a
sociedade civil, com apoio do Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD. O objetivo geral do plano é traçar diretrizes
e definir ações estratégicas para a organização, o desenvolvimento
sustentável e a consolidação de uma ampla região do Estado do Paraná,
a partir do eixo formado por um corredor urbano composto por quinze
cidades situadas ao longo da linha férrea (EF-369), e seus desdobramentos
em municípios vizinhos.

O Plano da Metrópole Paraná Norte foi desenvolvido em cinco etapas,
sendo a última a apresentação da versão definitiva do plano em
Conferência Regional.

Figura 1.1. A Região de Estudo

Durante a primeira etapa, foi realizada a mobilização da equipe e a
coleta de dados, que culminaram no Plano de Trabalho. Nesta etapa foram
dirimidas dúvidas e verificada a pertinência da abordagem apresentada,
dentro das possibilidades de recursos temporais e financeiros. Foram
obtidas, sistematizadas e integradas as informações existentes acerca
dos assuntos pertinentes à elaboração do plano.
Nesta etapa, foram realizadas oficinas de engajamento nos 15 municípios
para apresentação do Plano de trabalho às principais partes interessadas
buscando garantir que o desenvolvimento do Plano ocorresse de forma
participativa.
A segunda etapa consistiu na realização do diagnóstico da situação
atual da região (contextualização), através do levantamento e análise
de dados, elaboração de pesquisas, oficinas, entrevistas, dentre outros.
Com base nessas informações obtidas, a região foi analisada do ponto
de vista socioterritorial, ambiental, de infraestrutura, socioeconomia, legal
e institucional.
Para contribuir com a contextualização, os participantes da elaboração
do Plano identificaram as oportunidades e forças, a serem destacadas
na etapa de Cenários, e também as ameaças e fraquezas, objeto de
ações corretivas na etapa de Plano de Ação, sistematizando-as em uma
matriz de planejamento, denominada SWOT (“Strengths”, “Weaknesses”,
“Opportunities” e “Threats”), também conhecida como FOFA (“Forças”,
“Oportunidades”, “Fraquezas” e “Ameaças”).
A terceira etapa buscou, através das variáveis estudadas e analisadas
na etapa de diagnóstico, a elaboração de cenários e a consolidação de
uma visão de futuro em busca do desenvolvimento sustentável.
Nesta etapa os principais elementos dos eixos temáticos foram
articulados e organizados em três grandes cenários que balizaram as
alternativas estruturantes factíveis da região; Cenário Tendencial, Cenário
de Agronegócios Inteligentes e Cenário de Gestão Territorial. Foi ainda
utilizada a Metodologia de Jogos de Simulação Socioambiental (detalhada
no Produto 03 - Plano de Trabalho Final) estimulando os participantes da
oficina da referida etapa a promoverem negociações entre os principais
elementos dos cenários.
Durante a quarta etapa foi elaborado o Plano de Ação, no qual foram
formulados e detalhados planos, programas, projetos e ações necessários
à implementação do Plano da Metrópole Paraná Norte, os quais
contemplaram mecanismos de monitoramento de modo integrado, sendo
estes relacionados por meio de matriz de inter-relacionamento.

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec
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Nesta fase, foram definidas as metas de forma a harmonizar a realidade e
os cenários estabelecidos na etapa de diagnóstico com as necessidades
e potencialidades da região, dentro do horizonte de planejamento

especificado. Com base nas metas e objetivos do plano, foram propostas
ações e intervenções para converter o quadro evolutivo espontâneo no
quadro desejável. Também foi proposto um modelo institucional adequado
ao desenvolvimento regional com base nos pilares do desenvolvimento
sustentável (ambiental, econômico e social), além da forma de atuação a
ser adotada pelo órgão responsável.
Na oficina técnica desta etapa, foram identificados os fluxos institucionais,
administrados os conflitos, definidos os papéis, elaborado um inventário
de fatores favoráveis e limitantes através da metodologia de mapa de
redes (detalhada no Produto 03 – Plano de Trabalho Final), desvelando
conexões ocultas e processos de gestão.

• Capítulo 3: aborda hidrologia, uso do solo, vulnerabilidade
geoambiental, corredores ecológicos, inventário de emissões e resíduos
sólidos;
• Capítulo 4: transporte público e sistema viário, modais e meios de
acesso, logística, habitação, saneamento, saúde, segurança, educação,
esporte, entretenimento e lazer, culturas tradicionais e étnicas;
• Capítulo 5: analisa o produto interno bruto e capacidade de
investimento e endividamento dos municípios, a relação anual de
informações sociais, escolaridade de empregados, investimentos
previstos, estrutura do território, funções públicas de interesse comum,
turismo e comportamento comercial da região;

A quinta etapa celebrou o fim dos trabalhos de elaboração do plano e a
apresentação do documento final em Conferência Regional.

• Capítulo 6: definição de eixos estratégicos de atuação e de três
possíveis cenários, sintetizados, ao final, em forma de quadro;

O resultado final do processo é apresentado neste documento final,
estruturado da seguinte forma:

• Capítulo 7: explanação sobre as bases conceituais do Plano de
Ação, discussão sobre formas de institucionalização da Metrópole
Paraná Norte e de sistemas de gestão e governança, apresentação das
estratégias de desenvolvimento, do macrozoneamento metropolitano e
dos programas e ações previstos;

• Capítulo 1: síntese da metodologia de elaboração do Plano da
Metrópole Paraná Norte, além dos objetivos estabelecidos, cuja
discussão detalhada encontra-se nos capítulos seguintes;
• Capítulo 2: contextualização da evolução da ocupação, aspectos
socioterritoriais, demografia e funções públicas de interesse comum;

• Anexo: relato das atividades participativas realizadas durante o
desenvolvimento do Plano.

Figura 1.2. Fluxograma de Desenvolvimento do Plano
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2. Contextualização

Evolução da Ocupação na Região

2.1 Evolução da Ocupação
A colonização do Norte do estado intensificou-se com a difusão da
cultura do café entre 1920 e 1950, graças à excelente produtividade
do solo conhecido como “terra roxa” (aportuguesado do italiano “terra
rossa”, ou seja, “terra vermelha”). Neste período, a empresa inglesa
Paraná Plantations Limited recebeu do governo do estado grandes áreas
de terras, sendo sucedida pela Companhia de Terras Norte do Paraná e,
posteriormente, pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná.
Com a incerteza política gerada pela Revolução Federalista de 1924,
a empresa inglesa redirecionou suas atividades voltadas a fazendas de
café, algodão e máquinas também para o setor imobiliário, com planos
de urbanização e colonização de extensas áreas ainda inóspitas. A
expansão do Norte Novo teve início com o prosseguimento da construção
da linha férrea, entre 1929 e 1936, a fundação da cidade de Londrina
em 1934 e a inauguração da ponte sobre o Rio Tibagi, também em
1934. A ferrovia, dada sua importância para o transporte de mercadorias
de cargas, essenciais à logística de exportação agrícola, comportou-se
como indutor de desenvolvimento ao longo do qual se desenvolveram as
densidades mais elevadas.

Fonte: Arquivo pessoal, Cobrape-URBTEC.

A nova ocupação da região, planejada sob forte influência inglesa,
originou as cidades de Londrina (1934) e Maringá (1952), onde se
aplicaram conceitos urbanísticos inovadores para a época, tais como
as grandes avenidas e áreas verdes, que lhes atribuíram características
diferentes das cidades de influência portuguesa e espanhola. A região
ainda recebeu imigrantes japoneses, que deram início à cultura do
algodão, destinado à exportação. A via férrea e a rodovia foram
fundamentais para os imigrantes, que ampliaram a produção de café e
grãos, como a soja, estimulando o desenvolvimento da região.

Figura 2.1. Café: O motor do desenvolvimento do Norte do Paraná
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec
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Após a década de 1940, a corrente migratória em função da Segunda
Guerra Mundial trouxe novos imigrantes da Europa ao norte do estado,
atraídos por um mundo novo, em terra nova, 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. Nesta
época, com o advento da Segunda Guerra Mundial, o governo inglês
passou a adotar a política de aplicação do retorno de investimentos no
exterior. Os custos da guerra eram cada vez maiores e os recursos eram
obtidos pela venda das empresas situadas em todo o mundo e, deste
modo, surgiram oportunidades nacionais de incluir o poder público no
desenvolvimento da infraestrutura ferroviária.
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 do estado, através de modais de transporte
como a ferrovia e as rodovias. Na década de 1960, a Rodovia do
Café foi implantada, complementando a conexão entre interior e litoral
do estado, transformando o Porto de Paranaguá em um dos maiores
exportadores de grãos do país e dando a Londrina a fama de “capital
mundial do café”. Entretanto, ao final da referida década, o ciclo do café
entrou em declínio e ocorreu a substituição desta cultura pela da soja,
própria para mecanização e larga extensão de terras mais planas. Neste
mesmo período, muitas pessoas deslocaram-se para grandes centros
em busca de maiores opções de formação profissional e neles ficaram
conhecidas como “pés-vermelhos”, em função da cor da terra da região
de origem. A expressão tornou-se forma de identidade cultural, trazendo
orgulho e sentimento de pertencimento.
A partir da década de 1970, o processo de metropolização. Com a
ascensão da cultura das oleaginosas e a menor necessidade de mão de
obra, porém mais qualificada, ocorre o indesejado êxodo rural e a onda
migratória acelerada das pequenas para as médias e grandes cidades.

Em 1978, a região foi discutida pelo METRONOR – Plano Diretor do Eixo
Londrina-Maringá, com o intuito de estabelecer diretrizes de ordenamento
para o aglomerado urbano com tendência a tornar-se de abrangência
metropolitana. De acordo com Cunha (2007), apesar de pioneiro, o
projeto acabou por ser extinto devido, principalmente, a questões como
falta de institucionalização, constante interferência política, falta de
articulação entre o projeto e as esferas estadual e federal e exclusão
de algumas cidades, bem como pelo desagrado das próprias partes
envolvidas.
Com o aumento constante do grau de urbanização dos municípios, o
cenário de decréscimo acelerado da população rural perdurou até meados
dos anos 1990. 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, este padrão sofreu uma inflexão e houve um incremento nas taxas
de crescimento populacional da região, com destaque para Londrina e
Maringá, que chegaram a concentrar 40% da população mesorregional.
O processo de aglomeração ao longo do eixo bipolarizado por estas
cidades influiu diretamente na distribuição geográfica da população,
causando intensos impactos na estrutura urbana e nas condições de
gestão da cidade.
Dos anos 2000 aos dias atuais, as manchas urbanas dos municípios vêm
se expandindo de forma contínua, tanto em tamanho quanto em direção
umas às outras, por vezes estabelecendo conurbações, o que reforça a
indicação de conexão entre os municípios da região. Conforme dados
do IBGE, no ano de 2017, a população dos municípios que compõem a
Metrópole Paraná Norte era estimada em 1.707.508 habitantes, dos quais
aproximadamente 57% concentram-se nas cidades de Londrina e Maringá.
Este cenário traz à tona questões de importante resolução, como a maior
pressão sobre recursos naturais e a baixa racionalidade de custos com
infraestrutura, requerendo a articulação de instrumentos de planejamento e
gestão intraurbanos.

Figura 2.2. Evolução da ocupação no Paraná - METRONOR

Fonte: adaptado de METRONOR, 1980.
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2.2 Aspectos Socioterritoriais
A análise socioterritorial, realizada pela equipe técnica, observou os
aspectos da ocupação, as atividades desenvolvidas e a urbanização,
além de uma análise dinâmica comparativa entre regiões de porte
similar ao da Metrópole Paraná Norte e estudos de planos nacionais e
internacionais de modo a ter subsídios para a elaboração da caracterização
socioterritorial, na qual se acompanhou a evolução da mancha urbana,
do uso e da ocupação do solo e a evolução dos vazios urbanos. Foi feita
uma análise de compatibilidade entre os planos diretores dos municípios
da Metrópole Paraná Norte e das questões de demografia, além de um
estudo sobre as Funções Públicas de Interesse Comum.
Após a implementação dos planos de ocupação na porção norte do
Paraná, observou-se a ausência de coesão entre as novas municipalidades,
mas tal circunstância não era exclusiva desta região, pois o estado como
um todo encontrava-se disperso e fragmentado e, a fim de contornar esta
situação, deveria receber sistemas de unificação.
Para tanto, uma das iniciativas tomadas na região foi o desenvolvimento
do METRONOR, datado de 1978, cujo intuito era estabelecer diretrizes
de ordenamento para o aglomerado urbano formado por treze municípios
sob influência direta do eixo de ligação da rodovia e da ferrovia entre
Londrina, Apucarana e Maringá.
Diferentemente do planejado, as diretrizes de ocupação que garantiriam a
consolidação dos cinturões verdes de abastecimento não se concretizaram
ao longo do tempo e as áreas tornaram-se mais adensadas que o previsto,
gerando crescimento urbano desordenado, que acabou por culminar na
formação de novas cidades, periféricas aos municípios maiores.
O METRONOR pressupunha algumas hipóteses para explicar o
comportamento da região, no que se referia às dificuldades de
desenvolvimento. Incluiu-se aqui a evolução da região em meio a um
espaço periférico rural, fator que determinou fortes dependências externas
(fossem provenientes do mercado internacional ou por metrópoles
nacionais) e internas (tanto de natureza urbana-rural, quanto de natureza
urbana-urbana).
O projeto destacava objetivos específicos para o eixo e metas de
consolidação e crescimento global, que deveriam ser atingidos através
de medidas estratégicas de consolidação denominadas diretrizes de
intervenção. Estas eram desmembradas em propostas específicas,
particularizadas no plano.
Entre os projetos do METRONOR estava o estudo do sistema viário
intermunicipal e do sistema de saneamento, o qual continha diretrizes para
a captação de água em minas e rios, além da previsão de lançamento
de efluentes conforme as bacias, divisores de águas e nascentes.
Para se atingir os objetivos do METRONOR, facilitar e gerir os processos
de implantação das propostas, foram firmados convênios entre diferentes
arenas. Destacam-se aqui o convênio entre a Secretaria de Estado do
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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.
O METRONOR contou com a participação de universidades locais,
especialmente UEL e UEM, e como principais produtos provenientes dele,
citam-se o Plano Diretor de Abastecimento de Água do Eixo LondrinaMaringá e o Zoneamento Industrial do Eixo Londrina-Maringá.
Em função da relevância das propostas previstas para o aglomerado
urbano contemplado, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano
(CNDU) considerou o plano digno do recebimento de seu programa
de apoio. O METRONOR, como visto, acabou extinto, por uma série
de fatores, porém, seus erros e acertos são relevante referência para a
estruturação e implementação do Plano da Metrópole Paraná Norte.
A análise dinâmica comparativa entre a Metrópole Paraná Norte e regiões
metropolitanas de mesmo porte populacional, tais como as da Baixada
Santista, da Grande Vitória, do Norte/Nordeste Catarinense, Ribeirão
Preto e Sorocaba tem o intuito de compreender as dinâmicas existentes
hoje nos municípios pertencentes ao Plano da Metrópole Paraná Norte.
Percebe-se que três das regiões foram institucionalizadas na década de
1990, com uma média de 21 anos de operação, enquanto duas são
mais recentes, oficializadas em 2014 e 2016.
Quanto à hierarquia urbana, os centros urbanos foram classificados
conforme as influências recebidas e proporcionadas, utilizando-se a
nomenclatura de “capitais regionais” prevista na publicação sobre Regiões
de Influência de Cidades (RECIG) do IBGE, atualizada em 2007, sendo
o nível A o de maior influência.
Comparando-se o número de municípios integrantes das demais regiões
metropolitanas, percebe-se que a Metrópole Paraná Norte, com 15
municípios, encontra-se em situação mediana e o mesmo ocorre quanto
ao número de habitantes.
No que tange à proporcionalidade da população residente nos municípiospolos dessas regiões metropolitanas, aquelas que apresentam menores
populações residentes nos municípios-núcleos são as que possuem
os aspectos socioeconômicos diluídos entre outras municipalidades,
fortalecendo a questão regional. A Metrópole Paraná Norte apresenta
64,2% da população concentrada em Maringá, Apucarana e Londrina,
o maior índice dentre os analisados, o que indica a relevância não
apenas populacional, mas socioeconômica da região, porém, também
indica a fragilidade regional e um possível maior acesso a oportunidades
de geração de trabalho e renda nesses três municípios. De forma
oposta, a Região Metropolitana da Grande Vitória detém o menor
índice populacional no município-núcleo, reflexo de uma região com
tendência polinuclearizada, onde há compartilhamento de oportunidades
socioeconômicas entre os diversos municípios da região, o que a torna
mais estável e menos desigual.

Figura 2.3. Mapa da proposta do METRONOR. Sistema Viário e Saneamento Básico
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Fonte: adaptado de METRONOR, 1980.
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A extensão territorial destas regiões metropolitanas varia conforme a
quantidade de municípios englobados, sendo a menor a da Grande Vitória,
com 2.331km² de área e a maior a de Ribeirão Preto com 14.788km².
Quando se analisam as extensões territoriais juntamente com as
porcentagens populacionais nos municípios-núcleos, é possível entender
as dinâmicas territoriais em torno destes. A figura 2.4 ilustra as
concentrações populacionais e mostra que os municípios de Londrina
e Maringá apresentam-se densamente concentrados e com relações
populacionais extremamente destoantes dos demais municípios de suas
respectivas regiões metropolitanas.

Caracterização Socioterritorial
O padrão de ocupação da Metrópole Paraná Norte é 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 à expansão destas atividades agrícolas e resultando
em um adensamento populacional intensivo e extensivo.

A grande maioria dos municípios da Metrópole Paraná Norte situa-se
na mesorregião Norte Central Paranaense. Segundo a classificação
do IBGE, Londrina e Maringá enquadram-se na categoria de Capitais
Regionais B, apresentando o mesmo nível de centralidade em relação às
suas respectivas áreas de influência. Há uma polarização concorrente
entre elas, porém, enquanto os municípios da região metropolitana
de Londrina possuem indicadores similares aos da cidade-polo, os de
Maringá possuem características de municípios periféricos, com IDH-M
comparativamente bem mais baixos.
Além da linha férrea, que foi indutora do desenvolvimento da região
à época da colonização, atualmente a BR-369 atua como elemento
conector e indutor do crescimento das manchas urbanas, que, por
vezes, formam conurbações, como as estabelecidas entre os municípios
de Londrina, Cambé e Ibiporã e entre Maringá, Sarandi e Paiçandu.
Destaca-se também a PR-444, que interliga Mandaguari e Arapongas,
fazendo desta um importante ponto nodal da região.
A configuração de ocupação do solo do conjunto de municípios
componentes da Metrópole Paraná Norte e as interconexões entre estes
são ilustradas na figura 2.4.
Os mapas do Paraná, apresentados na sequência, ilustram as Regiões de
Influência de Cidades (REGIC) do IBGE, bem como apontam os níveis de
integração entre os municípios das aglomerações urbanas identificadas.

Figura 2.4. Áreas urbanizadas nos municípios pertencentes à Metrópole Paraná Norte
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fonte: adaptado de IBGE 2010 e MAPBIOMAS 2018

24

Plano da metrópole paraná norte

Áreas Urbanizadas

BR - 369
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Figura 2.5. Regiões de Influência - REGIC

1950/2010). Conforme visto no histórico da região norte do Paraná, a
ascensão de novas culturas e de novas formas de comercialização, além
do uso de novas tecnologias, gerou o esvaziamento da população rural e
o desaparecimento de pequenas propriedades.
Atualmente, a região é a principal produtora de cana-de-açúcar, algodão
e casulo de seda, destacando-se também na produção de hortaliças
e frutas. No que se refere à pecuária, o norte do estado tem grande
representatividade na produção de leite. Chama a atenção, porém, o
alto índice de intoxicação por agrotóxicos registrado em Jataizinho de
acordo com o sistema nacional de notificação de agravos e o censo
agropecuário de 2011 (411,18 intoxicações/100 mil habitantes).

Legenda
Regiões de Influência
Capital Regional B
Centro Subregional A

Nível de Integração
Alto Nível de Integração
Médio Nível de Integração

Centro Subregional B
Fonte: IBGE, 2007.

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.
Uma leitura comparativa entre os polos permite perceber uma posição
intermediária de Apucarana, que de forma geral se enquadra entre
Londrina e Maringá. Esta 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 inferiores ao polo. 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 da 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.
A área rural da Metrópole Paraná Norte caracteriza-se por um processo de
expressiva perda de população que se iniciou na década de 1970, quando
abrigava 40% da população total, sendo que atualmente corresponde a
apenas 3,5% da população total da região (IBGE – Censos Demográficos

De acordo com o Zoneamento Econômico-Ecológico do Paraná, os
municípios do Plano da Metrópole Paraná Norte incluem-se na Unidade
Socioeconômica Foz do Iguaçu/Londrina. Segundo o diagnóstico do
ZEE-PR, a unidade não apresenta restrições significativas devido ao
predomínio de baixa fragilidade geoambiental em face dos 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 e Maringá.
A região possui potencialidades para agricultura intensiva de grãos,
pecuária intensiva com sistemas confinado e semiconfinado, piscicultura
e processamento do pescado, além de alto potencial hídrico nas bacias
dos rios Cinzas, Tibagi, Pirapó, Ivaí, Piquiri, Paranapanema e Paraná.
As diretrizes preferenciais vinculam-se à manutenção e ao 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.
Com relação às características das áreas urbanas dos municípios, destacam-se:
• Maringá possui forte verticalização e conflitos em função da conurbação
com Sarandi e Paiçandu, que concentram boa parte da mão de obra
demandada por ela, segundo RODRIGUES (2004), e, consequentemente,
apresentam altos índices de mobilidade pendular, demonstrando uma relação
de dependência, que as mantém como cidades dormitórios. Apenas 3% do
território do município são definidos como área de conservação ambiental,
o que pode colocar em risco a principal fonte de água da cidade, o Rio
Pirapó.Na década de 70, intensificou-se a verticalização do município, que,
atualmente, possui um anel de vazios urbanos entre a área central e as bordas
da cidade, especialmente ao sul;
• Mandaguaçu possui vetores de crescimento em direção a Maringá,
bem como a Paiçandu, a verticalização no município ainda é incipiente
e há um loteamento irregular nele;
• Paiçandu dispõe de poucos edifícios e apresenta adensamento em
direção a Maringá, com características de ocupação periférica. Não
há ocupações irregulares no município;
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Figura 2.6. Comparativo dos municípios que compõem a Metrópole Paraná Norte
Área Territorial (km2)
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Fonte: adaptado de IBGE, 2018.
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7.500 - 100.000

225.000 - 335.000

100.000 - 225.000

335.000 - 445.000

445.000 - 560.000

• Em Sarandi a expansão urbana tem ocorrido de forma desorganizada.
O município possui diversos loteamentos irregulares, dispersos na malha
urbana, gerando vazios e áreas periféricas, dos quais resulta um déficit
urbano a ser sanado. O município não possui verticalização nem favelas;
• Marialva, polo produtor de uva, está em processo de conurbação
com Sarandi, com tendência a aumentar em função do eixo viário
estabelecido pela BR-376. Apesar de parâmetros permissíveis, abriga
pouquíssimos edifícios. Não apresenta ocupações irregulares e depende
de Maringá e Sarandi em questões de trabalho e estudo;
• Mandaguari apresenta um cenário urbano de exclusão e ocupação
descontrolada do território, possui relação limitada com a RM de
Maringá, apesar de inserido nela e pertence ao Comitê de Bacias
do Piraponema. Possui poucos edifícios, na área central da cidade, e
duas ocupações irregulares, sendo uma ZEIS (Zona Especial de Interesse
Social) em área de Preservação Permanente, próxima ao Córrego
Tabatinga. Não possui conflitos gerados por conurbação;
• Jandaia do Sul possui três parques industriais, apresenta uma
dinâmica econômica complexa e forte comércio local devido aos novos
arranjos de produção. A verticalização ainda é incipiente e há duas
ocupações irregulares no município. Possui localização privilegiada
no eixo Maringá-Londrina e recebe delas forte influência, sendo ainda
polarizada por Apucarana. Mantém comércio varejista, várias indústrias
de diversos portes, além de serviços especializados;
• Cambira não possui ocupações irregulares nem problemas de conurbação;
• Apucarana é a terceira cidade mais populosa da Região Norte-Central
Paranaense. Nela o processo de verticalização deu-se, sobretudo, na
área central, onde se localizam os edifícios de uso comercial e misto,
correspondentes a 50% do total. Atualmente é a maior fabricante de
vestuário do Paraná, especialmente no ramo de bonés. Há uma tendência
de conurbação com Arapongas, dada a ocupação ao longo da BR-369,
porém Apucarana possui maior centralidade, pois sua região de abrangência
corresponde a todo o vale do Ivaí. Possui duas ocupações irregulares;
• Arapongas destaca-se como uma das capitais moveleiras do país,
graças à especialização da industrialização, através da qual se
instituiu o Arranjo Produtivo Local de Móveis de Arapongas (APL). Nela
se destacam os mercados imobiliários local e regional, que atuam na
produção da verticalização urbana, concentrada integralmente na área
central em função de limitações da legislação urbanística. O município
não possui ocupações irregulares segundo o IBGE e encontra-se em fase
de ocupação para uma conurbação contínua com Apucarana;
• Rolândia possui verticalização incipiente e apresenta habitações
em estado precário (sendo estas mais concentradas na área central),
cortiços e ocupações irregulares localizadas em APPs, em Reserva Legal
e áreas institucionais. Sofre polarização de Londrina, no entanto, vem
alongando seu perímetro urbano em direção a Cambé e Arapongas;
• Cambé apresenta ocupações em área de preservação permanente e
invasão de áreas urbanas privadas na divisa com Londrina (Londriville e
Jardim Campos Verdes), com a qual mantém relação de dependência. O
município possui produção imobiliária expressiva e a verticalização está
presente apenas no núcleo inicial. Ao longo dos corredores viários principais,
como as rodovias BR-369 e PR-445 há atividade comercial atacadista;

• Ibiporã possui uma forte conurbação com Londrina, porém não
se comporta como cidade dormitório, pois se fortaleceu com a
implantação de indústrias e comércio. Já existe na cidade um processo
de verticalização em função da proximidade com Londrina. O município
não apresenta ocupações irregulares de acordo com COHAPAR (2016);
• Jataizinho padece com a informalidade e os subempregos após
a perda de potencial industrial, buscando possibilidades de trabalho
melhores nas cidades vizinhas. Há preocupação com a degradação de
áreas onde houve exploração de argila, sugerindo necessidade de um
plano de recuperação. Há um loteamento irregular no município e déficit
habitacional concentrado na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Não há
tendência à verticalização;
• Londrina apresenta conurbações com Cambé e Ibiporã. Possui
um processo significativo de verticalização, além de diversas áreas
ocupadas irregularmente, parte das quais é passível de regularização.
Através de parcerias público-privadas, foram aprovadas leis que
incentivam a construção de casas para estas famílias. A questão da
desarticulação dos instrumentos de planejamento e gestão intraurbanos
entre Londrina e os demais municípios próximos é preocupante do ponto
de vista do planejamento regional e da gestão de políticas urbanas
para a totalidade da população.
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. Muitas vezes, os vazios urbanos advêm
da ocupação espraiada do território, acompanhada por processos de
periferização e ocupações irregulares. Entende-se por vazios urbanos
aqueles terrenos e edificações não utilizados, subutilizados, desocupados ou
desestabilizados, localizados em terrenos infraestruturados e que passaram
ou estão passando por processo de esvaziamento, cujos parcelamento,
edificação ou utilização compulsória podem ser determinados conforme
condições e prazos fixados nos planos diretores municipais. Cabe
diferenciá-los, porém, dos espaços livres urbanos, aqueles não edificados
de maiores dimensões, geralmente de domínio público.
Em Londrina, os vazios encontram-se nas extremidades norte, leste e sul,
margeando o perímetro urbano em duas faixas, sendo mais significativa
aquela da porção norte na linha de conurbação de Londrina com as
cidades de Cambé e Ibiporã, indicando um processo de especulação
imobiliária intenso e uma prematura alteração da extensão do perímetro
urbano, que viabiliza alternativas de ocupação na periferia. Enquanto
isso, em Maringá, paralelamente à verticalização, ocorreu o fenômeno de
periferização, que gerou um anel de vazios urbanos entre a área central e
as bordas da cidade, especialmente ao sul do município.
Nas demais cidades, notam-se poucos vazios. Estes ocorrem de forma
mais periférica em Arapongas enquanto Ibiporã apresenta grandes vazios
periféricos, fruto de ocupação significativamente dispersa englobando áreas
remanescentes de loteamentos e áreas com características de produção
agrícola. Mandaguari possui extensas áreas de vazios urbanos a norte
e Jataizinho apresenta 5% de lotes vazios no perímetro urbano, enquanto
Marialva tem 20% de lotes não ocupados em áreas de loteamento e Rolândia
tem 10% de vazios urbanos, com ocupação prevista na Macrozona de (Re)
qualificação Urbana. Paiçandu destaca os vazios urbanos como um dos
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quatro elementos definidores da morfologia municipal, além de levantar a
problemática do depósito inadequado de lixo nestes locais, porém não
apresenta mapeamento específico em seu plano diretor.
De forma a identificar possíveis concordâncias e discrepâncias entre
o planejamento de municípios contíguos que compõem o recorte da
Metrópole Paraná Norte, foram elaborados a figura 2.7 e a tabela 2.1,
que mostram as principais interações entre os planos diretores existentes,
permitindo uma leitura global. Este mapa permite a percepção de 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, enquanto nos demais municípios
da região, as configurações espaciais mostram-se distintas da anteriormente
descrita no eixo de Londrina, bem como umas das outras.

Figura 2.7. Relações Intermunicipais

Legenda
Ocupação Controlada e
Desenvolvimento Regional

Eixo de Expansão
Urbana

Uso Urbano

Eixo de Produção Industrial

Eixo Rodoviário

Uso Industrial

Eixo de Integração Metropolitana

Uso Rural

Barreira Natural

Fonte: Planos diretores municipais, adaptado por Cobrape-Urbtec.
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As relações aqui enumeradas, muito embora não indiquem nenhum
planejamento regional de forma a compatibilizar interesses, demonstram
que apenas em algumas destas divisas os usos determinados pelos seus
macrozoneamentos mostram-se incompatíveis como é o caso das divisas
entre Mandaguari e Jandaia do Sul (rural x expansão urbana), Arapongas
e Londrina (atividade rural x expansão controlada) e Arapongas e Rolândia
(urbanas e rurais x industriais) indicando um caminho facilitado para futuras
ações de planejamento compatibilizado entre os municípios que compõem
a região da Metrópole Paraná Norte.

Tabela 2.1. Síntese das relações entre municípios identificadas nos macrozoneamentos municipais
Município

Maringá

Mandaguaçu

Paiçandu

Relações Exercidas
– – Marialva - área de proteção de manancial e uso majoritariamente rural com pequena área industrial ao sul de Maringá;
– – Mandaguaçu e parte de Paiçandu - grandes áreas rurais;
– – Mandaguaçu - Setor especial de eixo rodoviário, terminando em área prevista como de qualificação;
– – Paiçandu - dois tipos de zonas industriais e uma zona de ocupação imediata;
– – Sarandi - zona de proteção de manancial, áreas de qualificação e setores de uso de consolidação
urbana relativos à área central de Maringá, que seguem pela BR-376.
– – Maringá - uso rural e pequeno trecho de zona urbana;
– – Paiçandu - Uso rural.
– – Maringá:
– – Limite leste - continuidade da malha urbana, uso industrial (Macrozona Urbana Industrial 1) e residencial urbano;
– – Limite sudeste - Uso industrial (Macrozona Urbana Industrial 2);
– – Limite nordeste - Uso rural;
– – Mandaguaçu - Uso rural.

Sarandi

––

Marialva

– – Maringá, Sarandi e Mandaguari - Macrozona de Produção Rural;
– – Mandaguari e Sarandi - Macrozona de Produção Industrial;
– – Sarandi - Macrozona Urbana.

Mandaguari

Jandaia do Sul
Cambira

– – Jandaia do Sul, Cambira e Apucarana - zonas produtivas de caráter rural;
– – Marialva - indicador de eixo de ocupação urbana.
– – Mandaguari - área de expansão urbana;
– – Cambira e demais municípios - uso rural.
––

Apucarana

– – Arapongas - uso predominantemente rural e macrozona de manancial de abastecimento, macrozona industrial,
macrozona de expansão entremeada por uma área urbana, limitadas por uma faixa de proteção ambiental;
– – Cambira, Mandaguari e Londrina - uso exclusivamente rural.

Arapongas

– – Apucarana - quatro diferentes tipos de zonas rurais, zona rural de interesse urbano e
zoneamento rural de interesse urbano das rodovias PR-444 e BR-369;
– – Rolândia - diferentes usos rurais, sendo duas faixas de uso rural de interesse urbano e
faixa de divisa abrangendo parte do perímetro urbano de Arapongas;
– – Londrina - previsão de atividades rurais.

Rolândia

– – Arapongas e Cambé - Uso industrial.

Cambé

––

Ibiporã

– – Jataizinho - Macrozona de controle da orla do Rio Tibagi (barreira física);
– – Londrina - Uso rural, macrozona de controle da Orla do Rio Jacutinga e Pontos de conexão com eixos de produção industrial.

Jataizinho

Londrina

––
– – Apucarana e Arapongas - área de microbacias com ocupação controlada;
– – Cambé e Ibiporã – conurbação:
– – Leste-Oeste - integração metropolitana;
– – Norte - faixa de proteção ambiental;
– – Sul - faixa de identidade cultural;
– – Único plano a demonstrar uma clara proposição de integração com os municípios vizinhos;
– – Revisão do Plano Diretor de Londrina (2018) não contém mais a zona de integração metropolitana, substituída por:
– – Macrozona Urbana de Industrialização;
– – Macrozona Urbana de Consolidação;
– – Macrozona Urbana de Uso Misto.

Fonte: Planos diretores municipais, adaptado por Cobrape-Urbtec.
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2.3. Demografia
A avaliação de dados básicos sobre demografia demonstra, conforme a
tabela 2.2 e a figura 2.8, que no ano de 2017, a população dos municípios
que compõem a Metrópole Paraná Norte era estimada em 1.707.508
habitantes. Nota-se que Londrina e Maringá são dois municípios de destaque
por seu porte populacional, enquanto Apucarana, Arapongas, Cambé e
Sarandi apresentam porte mediano e todos os demais, portes inferiores.
Tabela 2.2. População Estimada nos municípios em 2017
Municípios
Londrina
Maringá
Apucarana
Arapongas
Cambé
Sarandi
Rolândia
Ibiporã
Paiçandu
Marialva
Mandaguari
Mandaguaçu
Jandaia do Sul
Jataizinho
Cambira
Total

População 2017
558.439
406.693
132.691
118.477
105.347
94.181
64.726
53.356
40.156
34.955
34.559
22.164
21.341
12.615
7.808
1.707.508

A figura 2.9 ilustra o crescimento populacional da região, cada vez mais
relacionado a perdas de população nos municípios do anel metropolitano
da Metrópole Paraná Norte (conjunto de municípios componentes das
regiões metropolitanas de Maringá, Apucarana e Londrina que estão
fora do recorte contemplado pela Metrópole Paraná Norte) e maior
participação desta, que passou de 616,6 mil habitantes em 1970 a 1,5
milhão no ano de 2010, em que o ritmo de crescimento era de 1,47%
ao ano. No mesmo período, a população rural foi reduzida de 292 mil
pessoas para 53 mil.
Figura 2.9. Evolução da população total, urbana e rural
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Fonte: IBGE, 2017.

Figura 2.8. Patamares populacionais
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Rural Metrópole e Anel
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Fonte: IBGE, 2010.

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, enquanto o anel
metropolitano 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.

Proporção de ocupação rural
Legenda
7.000 - 100.000

250.000 - 400.000

100.000 - 250.000

400.000 - 600.000

Fonte: IBGE, 2018.
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Essa elevada proporção de população urbana 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, conforme se vê na 2.10 figura, com destaque
para Apucarana, Arapongas e para conurbações que se formam entre
Maringá e Sarandi, além de Londrina e Cambé.

Em uma perspectiva regional, a análise da densidade demográfica
contribui para a aferição das condições de expansão de assentamentos,
de forma a viabilizar a acomodação da população projetada para as
próximas décadas. As densidades acima de 100hab/ha demonstram
tendência de saturação de ocupação, aquelas entre 50 e 100hab/ha,
consideradas altas, usualmente indicam áreas bastante consolidadas,
mas passíveis de maior adensamento, enquanto as densidades entre
10 e 50hab/há são consideradas médias e representativas da faixa de
expansão da ocupação urbana, caracterizada por dinâmicas periurbanas,
na transição entre o urbano e o rural.
Dentre as áreas com densidades urbanas (aquelas acima de 10
habitantes por hectare), é possível notar que apenas 4% correspondem
a densidades muito altas. 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
o comportamento populacional na Metrópole Paraná Norte tem se
caracterizado por uma ocupação bastante espraiada, notadamente de
densidades médias.

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, devendo esta questão ser
considerada nos Planos Diretores Municipais.
Essas aglomerações, levantadas pelo recenseamento de 2010 tendem
a receber maior contingente populacional, considerando-se o cenário
em que a população metropolitana deixe o patamar de 1.534.201
habitantes daquele recenseamento para 1.936.497, em 2030, e avance
para 2.036.132, em 2040, conforme mostra a figura 2.11.

Figura 2.10. Densidade Populacional

Densidade Populacional (Hab/ha)
até 10

mais de 10 até 50

mais de 50 até 100

mais de 100

Fonte: IBGE, 2010.
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É oportuno avaliar a evolução da pirâmide etária da Metrópole Paraná
Norte, pois as projeções populacionais podem servir como indicadores de
qualidade de vida da população e ter reflexos no processo de planejamento.
Conforme demonstra a figura 2.12, nota-se que a Metrópole Paraná Norte
encontra-se em um estágio de transição etária, em que já é percebido
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Figura 2.11. Projeção Populacional
Habitantes

Figura 2.12. Pirâmides Etária
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Fonte: IPARDES, 2018.

o efeito da diminuição da natalidade, na forma de tendência a 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 à expectativa de vida não muito elevada.
Em 2010 havia 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 se chama
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.
Para 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.
Em 2040, há indicação de 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
para 2040 indica que a população entre 20 e 59 anos deve chegar a
1,09 milhão de habitantes na Metrópole Paraná Norte.
A região apresenta uma notável capacidade de atração de migrantes,
tendo recebido pouco mais de 120 mil pessoas entre 2005 e 2010
(excluindo-se as migrações entre municípios da própria Metrópole Paraná
Norte), totalizando 7,5% da população metropolitana formada por pessoas
com menos de cinco anos de residência. Dados do IBGE mostram que
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em 2010, mais da metade da população da Metrópole Paraná Norte era
formada por não naturais, indicando intensos movimentos populacionais,
cujo padrão recente de origens pode ser avaliado a partir de informações
sobre migração de data fixa, através da qual se verifica que 148 mil
habitantes da Metrópole Paraná Norte residiam em outros lugares no
ano de 2005. Desses, pouco mais de 27 mil migraram entre os próprios
municípios metropolitanos.

Figura 2.13. Movimentos migratórios entre municípios entre 2005 e 2010

Londrina, Maringá e Apucarana têm destaque entre os municípios que
cederam população para outros municípios metropolitanos. Foram também
os dois primeiros os que tiveram mais habitantes mudando em direção
aos demais municípios do Paraná, com os maiores contingentes partindo
em direção à Região Metropolitana de Curitiba.
Quando analisada a questão migratória entre os municípios da Metrópole
Paraná Norte, de 2005 a 2010, conforme demonstra na figura 2.13,
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
Tabela 2.3. Principais cidades e estados de origem de imigrantes
Fonte: IBGE, 2010.
Estado

Município

População Cedida

Curitiba

6.473

Paranavaí

1.877

Cascavel

1.435

Umuarama

1.396

Campo Mourão

1.351

Cornélio Procópio

1.313

Cianorte

1.005

Segundo dados do IBGE (2010), dos 78.600 trabalhadores da
Metrópole Paraná Norte que trabalham em municípios distintos daqueles
de residência, 92,10% dirigem-se para outros municípios da própria
Metrópole. Estas trocas cotidianas ocorrem, sobretudo, entre Maringá
e seu entorno, bem como entre Londrina e seus municípios adjacentes,
conforme na figura 2.14.

São Paulo

-

29.196

Figura 2.14. Movimento pendular para o trabalho

Santa Catarina

-

2.686

Mato Grosso

-

2.673

Paraná

Total

14.850

As migrações manifestam-se também na forma de movimentos
pendulares, que indicam centralidades, áreas tributárias de pessoal,
além de oportunidades para ampliação da integração e consequente
desenvolvimento dos municípios.

34.555

Fonte: IBGE, 2005 e 2010.

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, e de 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.

Fonte: IBGE, 2010.
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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, 8.929
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-nas entre si,
além de receberem 3.389 em contra fluxo, a partir de Maringá. No total,
são 4.747 pessoas recebidas, com destaque para 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.
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,
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 e Jandaia do Sul formam 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, 2.500, era
compartilhada entre eles próprios. Apucarana recebia entre três e cinco
centenas de pessoas oriundas de Arapongas e 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 ‘Movimento pendular para o trabalho’, em que
são mostradas as origens e destinos de mais de 500 trabalhadores em
movimento pendular no ano de 2010 e na qual se podem 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. Cabe destacar
que, conforme os dados do IBGE (2010), os 59 municípios que compõem
o Anel Metropolitano cediam 6.080 trabalhadores para a Metrópole
Paraná Norte, dela recebendo 1.066.

Embora o crescimento populacional tenda à 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.
De forma a entender os efeitos dos cenários de previsão da população para
identificação dos investimentos necessários na região, o levantamento do
rebatimento no orçamento, na atuação e no desempenho dos governos,
especialmente os municipais e o estabelecimento de relações entre
demografia, ofertas, demandas e capacidade de superação de entraves,
é importante analisar as implicações do crescimento populacional
esperado para as próximas décadas sobre questões como emprego,
habitação, saúde e educação.
A projeção da pressão por emprego a partir das dinâmicas demográficas
é restrita à população em idade para trabalhar, pessoas na força de
trabalho e na força de trabalho potencial, conforme classificação da
população segundo participação no mercado de trabalho, do IBGE. A
estimativa da população total, em idade para o trabalho, constituinte da
força de trabalho e, ainda, da pertencente à força de trabalho potencial,
com base na projeção populacional do IPARDES (2017) encontram-se na
figura 2.15. A projeção de demanda utiliza o referencial conceitual da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) para
avaliar o efeito do crescimento demográfico sobre o emprego.
Segundo a mesma figura, prevê-se que haja um aumento de quase
153 mil pessoas em idade para o trabalho entre 2017 e 2030 e de,
aproximadamente, mais de 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 se mantenha a proporção de
2,6% de população em idade para o trabalho e a população na força de
trabalho seja composta de 63,8% desta população, como aferido pela
PNADC para o segundo trimestre de 2018 no Paraná, isso significaria
dizer que haverá um incremento na força de trabalho e na força de
trabalho potencial na Metrópole Paraná Norte da ordem de 176.565 e
7.110 pessoas, respectivamente.
Figura 2.15. Projeção populacional em relação ao mercado de trabalho
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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.

Fonte: IPARDES 2018, IBGE 2017 e Fundação João Pinheiro 2018.
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Por essa lógica, estima-se que haverá, na Metrópole Paraná Norte,
uma demanda de 283.813 empregos até o ano de 2040. 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, sendo imprescindível o estímulo ao aumento de investimentos, tanto
públicos como privados, nos mais diversos setores, além de educação e
formação profissional.
O incremento populacional esperado também apresenta efeitos sobre a
demanda 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.
Conforme a figura 2.16, 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
haverá uma demanda da ordem de 105.807 domicílios, em um intervalo
de 23 anos.
Figura 2.16. Projeção dos domicílios particulares permanentes ocupados e seus moradores
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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.

Fonte: IPARDES 2018, IBGE 2017 e Fundação João Pinheiro 2018.

Esse cenário é agravado pelo fato de que nem todos os domicílios
permanentes ocupados atendem adequadamente às necessidades da
população, caracterizando casos de 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.
O atendimento de saúde também é afetado pelo aumento da população.
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. Não existem parâmetros
gerais sobre recursos, infraestruturas e insumos (tais como leitos, número de
médicos especialistas e de enfermeiros), mas, apesar destas dificuldades,
alguns efeitos das mudanças demográficas sobre as demandas por
equipamentos de saúde podem ser vislumbrados. O primeiro, diz respeito
à atenção básica e o segundo à articulação regional para atendimento
de especialidades e emergências.
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.
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. Dentre os municípios da Metrópole
Paraná Norte, somente Cambira mantém-se 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, seriam necessárias atualmente 243 equipes. A
tendência é de que até 2040, esta demanda aumente para 353 equipes,
conforme dados do IBGE com base na população estimada pelo IPARDES
(2017). Arapongas, Sarandi, Maringá e Londrina, que atualmente já se
encontram entre aqueles com maior nível de defasagem, precisarão de
maior esforço para adequação.
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 dados do DATASUS (2018), IBGE (2017) e IPARDES
(2017), 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,
dentro dos parâmetros. A tendência é de que até 2040 haja demanda de
10 UBS, especificamente uma em Londrina e nove em Maringá.
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 ou por organizações privadas.
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Através da análise de dados do INEP (2017) sobre a provisão de vagas
em diferentes níveis de escolaridade na Metrópole Paraná Norte no ano de
2017, estimou-se o 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).
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.
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 (16,86%), 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 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.
A análise das demandas crescentes por serviços públicos pode ser
complementada, ainda, por uma avaliação do rebatimento do crescimento
demográfico sobre o orçamento e desempenho da ação do Estado,
realizada com base em dados da Secretaria do Tesouro Nacional acerca
das despesas municipais.
De modo geral, observou-se um aumento de valores empenhados 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.
Diante dessa maior capacidade municipal de despender 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.
A população da Metrópole Paraná Norte 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%). 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
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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.
Com o crescimento das despesas municipais por habitante, nesse cenário,
a capacidade relativa de dispêndio com gestão pública municipal teria
um incremento da ordem de 14,1% até 2030. Em 2040, o crescimento
relativo chegaria a 32,2% em relação a 2017, com destaque para os
gastos com saúde, educação e previdência social.
Enfim, 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. Particularmente, o envelhecimento da população é um
fenômeno que se coloca como relevante desafio, com pressão sobre
serviços voltados para idosos, mas o que se faz fundamental é justamente
o incremento das dinâmicas de cooperação, de forma a aperfeiçoar
a prestação de serviços públicos para que haja racionalização das
despesas e ampliação dos efeitos das políticas públicas.

2.4. Funções Públicas de
Interesse Comum - FPIC
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).
A Lei Complementar n.º 111 de 11 de agosto de 2005, que dispõe
sobre o funcionamento das regiões metropolitanas do estado e define
as atividades que constituem as funções públicas de interesse comum,
delimita os campos de atuação destas e critérios de parceria, conforme
detalhado no Produto 06 – Relatório de Contextualização Final – Vol. 1
e destaca ainda a promoção do desenvolvimento econômico e social da
RM, a partilha equilibrada dos seus benefícios e a definição de políticas
compensatórias dos efeitos da sua polarização como objetivos das FPICs,
cabendo aos agentes envolvidos no exercício dessas funções a adoção,
permanentemente, das medidas legais administrativas necessárias.
O Estatuto da Metrópole fornece orientações quanto à execução das
funções públicas de interesse comum; seja por meio de governança
interfederativa (Lei nº 13.683/2018), de consórcios intermunicipais (Lei
Federal nº 11.107/2005) ou parcerias público-privadas interfederativas
(Lei Federal nº 13.089, art. 9 º, X).
O Sistema Gestor Metropolitano, instituído pelo artigo 6º da Lei
Complementar nº 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, conforme a tabela 2.4.

artigo 11 da Lei Complementar nº 111/2005, o Fundo de Desenvolvimento
da Região Metropolitana.

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, e instituir carteira de projetos,
desempenhando atribuições necessárias ao atendimento e à satisfação
do bem comum metropolitano.

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, cujos dados
mais relevantes relacionados às funções públicas de interesse comum
encontram-se na tabela 2.4.

Síntese do Sistema Gestor Metropolitano

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
Tabela 2.4. Síntese do Sistema Gestor Metropolitano
Órgãos

Natureza

Atribuição

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.

Fundo de Desenvolvimento

Financeira

Dar suporte financeiro ao planejamento integrado.

Sistema Gestor
Metropolitano

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec.
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Tabela 2.5. Síntese dos dados relacionados às FPIC nas três regiões metropolitanas

Região Metropolitana

Apucarana

Londrina

Maringá

Lei

Serviços Comuns de
Interesse Metropolitano

Atividades

– – Lei complementar nº
187/ 2015 - Art. 5º.

– – Planejamento integrado
do desenvolvimento
econômico e social;
– – Saneamento básico,
notadamente, abastecimento
de água, rede de esgoto e
serviço de limpeza pública;
– – Uso do solo metropolitano;
– – Transportes e sistema viário;
– – Aproveitamento dos
recursos hídricos e controle
da poluição ambiental;
– – Outros aprovados no
Plano de Desenvolvimento
Regional Integrado - PRDI.

– – Conselho deliberativo;
– – Conselho consultivo;
– – Função de promover
gestão metropolitana,
incluindo o planejamento,
execução e manutenção
dos serviços comuns.

– – Tais conselhos ou uma
entidade coordenadora
não foram identificados
na região, o que gera
fragilidade no cumprimento
dos objetivos para esta
região, incluindo as funções
públicas de interesse comum.

– – Lei complementar nº
81/1998, alterada pela
Lei complementar nº
147/2012 – Art. 5º.

– – Planejamento integrado
do desenvolvimento
econômico e social;
– – Saneamento básico,
notadamente abastecimento
de água, rede de esgoto e
serviço de limpeza pública;
– – Uso do solo metropolitano;
– – Transportes e sistema viário;
– – Aproveitamento dos
recursos hídricos e controle
da poluição ambiental.

– – Coordenação da
Região Metropolitana de
Londrina (COMEL);
– – Função de promover
a integração regional,
articulando politicamente
as Políticas Públicas de
Interesse Comum entre
Municípios e Estado.

– – Não há indicativo de
atividades realizadas por
esta agência gestora,
indicando fragilidade.

– – Coordenação da
Região Metropolitana de
Maringá – COMEM;
– – Função de 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.
– – Conselho deliberativo;
– – Conselho consultivo.
– – Conselhos com função
de promover, gerenciar,
executar, opinar e
sugerir programas e
projetos de interesse da
região metropolitana.

– – Integração de transporte –
Sarandi/Maringá/Paiçandu;
– – Trem de passageiros;
– – Paiçandu/ Ibiporã;
– – Contorno Sul Metropolitano
– projeto de desenvolvimento
econômico integrando
Paiçandu/ Maringá/
Sarandi/ Marialva;
– – Poliduto;
– – Infraestrutura;
– – Anatel – integração
por ligação local;
– – Contorno de Mandaguari;
– – Duplicação de Paiçandu
(PR-323) à Rodovia PR-317;
– – Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI)
da Região Metropolitana
de Maringá;
– – Participação no processo
de licenciamento de
empreendimentos imobiliários
pelo município de Maringá;
– – Ampliação do Aeroporto
Regional de Maringá.

– – Lei complementar nº
83/1998, alterada pela
lei ordinária nº 13.565/
2002 – Art. 5º.

– – Planejamento integrado
do desenvolvimento
econômico e social;
– – Saneamento básico,
notadamente abastecimento
de água, rede de esgoto e
serviço de limpeza pública;
– – Uso do solo metropolitano;
– – Transportes e sistema viário;
– – Aproveitamento dos
recursos hídricos e controle
da poluição ambiental.

Fonte: Adaptado por Cobrape-Urbtec.
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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 físicoterritorial. Sugere-se a apreciação por meio de:

Mobilidade

Uso, ocupação e parcelamento do solo, considerando-se:

Conforme dados do IBGE de 2010, Maringá chegava a receber 33.000
pessoas apenas para trabalho enquanto Londrina recebia 21.000 pessoas,
sendo que apenas de Cambé este número chegava a 15 mil, indicando
não apenas um potencial, mas uma necessidade de integração no que diz
respeito à mobilidade.

• Percentual da mancha urbana do município em relação ao total da
mancha urbana metropolitana;
• Mancha do sistema viário municipal em relação à mancha do sistema
viário metropolitano;
• Contiguidade ou não dos perímetros urbanos municipais.
Meio ambiente, ponderando-se:
• Existência de mananciais de abastecimento compartilhados por mais
de um município.
Mobilidade, observando-se:
• Relações dos movimentos pendulares entre municípios e suas
populações.

Uso, ocupação e parcelamento do solo
Se consideradas as manchas das duas Regiões Metropolitanas 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. Considerandose a indução de conexão entre Apucarana e Arapongas pelo eixo da
BR-369, é possível perceber que a questão do Uso do Solo no recorte
em questão apresenta um ambiente altamente propício a ações conjuntas.

No que diz respeito ao tema mobilidade, conforme já analisado nas questões
demográficas, os movimentos pendulares para trabalho, principalmente no
sentido dos polos Londrina e Maringá, são bastante significativos.

Neste sentido é possível destacar estudos e propostas desenvolvidos pela
Coordenação da Região Metropolitana de Maringá (COMEM) para
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.

Associações Municipais
Anteriormente à constituição das regiões metropolitanas no Norte do Estado,
os quinze municípios pertencentes ao Plano Metrópole Paraná Norte já se
encontravam vinculados a 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 e a análise sobre eles encontramse sintetizadas na tabela 2.6:
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Tabela 2.6. Síntese sobre as Associações Municipais
Associação

AMEPAR

AMUSEP

AMUVI

Ano de
criação

Objetivos

1973

– – 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.

1972

– – Fortalecimento da
capacidade administrativa,
econômica e social dos
municípios associados.

1969

– – Defender os interesses
comuns dos municípios
do Vale do Ivaí.

Total de
municípios

22

30

26

Londrina

Maringá

Apucarana

Fonte: Adaptado por Cobrape-Urbtec.
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Sede
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––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––

Atribuições

Situação

Arapongas;
Cambé;
Ibiporã;
Jataizinho;
Londrina;
Rolândia.

– – Atividades políticas de
caráter articulador;
– – Difundir informações;
– – Promover capacitação
técnica-administrativa.

– – Não foram identificadas
ações relacionadas
diretamente com o
planejamento, execução ou
manutenção das funções
públicas de interesse comum.

Mandaguaçu;
Mandaguari;
Marialva;
Maringá;
Paiçandu;
Sarandi.

– – Consultoria, assessoria
e coordenadoria de
planejamento do
desenvolvimento urbano,
municipal e regional;
– – Formular estratégias, bem
como planos e programas
de trabalho relacionados
com os fins da instituição;
– – Supervisionar a
elaboração, implantação e
implementação de planos,
programas e projetos, de
iniciativa pública ou não
governamental, cujo impacto
tiver abrangência regional;
– – Organizar um banco de
dados e informações de
interesse para a elaboração
de programas gerais e/
ou setoriais em Nível
Municipal ou Regional;
– – Promover a conjugação de
esforços com órgãos federais,
estaduais ou internacionais,
e com entidades não
governamentais, através
de convênios ou acordos,
visando ao desenvolvimento
dos Municípios membros
e da região.

– – A AMUSEP encontrase atuante em seus
objetivos, destacandose no cumprimento de
algumas funções públicas
de interesse comum;
– – Consórcios municipais;
– – Consórcio Público
Intermunicipal de Saúde
do Setentrião Paranaense
(CISAMUSEP);
– – Consórcio Público
Intermunicipal de Gestão da
AMUSEP (PROAMUSEP).

– – Integração administrativa,
econômica e social;
– – Promover a cooperação
intermunicipal e
intergovernamental.

– – Não foram identificadas
as ações específicas da
AMUVI no que tange ao
cumprimento das funções
públicas de interesse comum.

– – Apucarana;
– – Cambira;
– – Jandaia do Sul.

A partir da homologação do Estatuto da Cidade, lei federal nº
10.257/2001, e a obrigatoriedade de municípios pertencentes às regiões
metropolitanas de 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. O conteúdo encontra-se
sintetizado na tabela 2.7.
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.

Tabela 2.7. Síntese dos serviços comuns a mais de uma municipalidade citados nos Planos Diretores Municipais
Plano Diretor Municipal
PDM Apucarana
(Prefeitura do Município
de Apucarana, 2000)
Plano de Ação e Investimentos
para o Plano Diretor de
Ibiporã (DRZ, 2006)

Serviços Comuns

Outras Municipalidades da Metrópole Paraná Norte

– – Conectividade viária, com ações de obras
viárias e duplicação de rodovia.

– – Rolândia;
– – Jandaia do Sul;
– – Londrina.

– – Mitigação de impactos ambientais nos rios Jacutinga e Lindoia,
ocasionados pela ausência de tratamento dos resíduos urbanos de Londrina.

– – Londrina.

Saúde
Jandaia do Sul (Prefeitura
Municipal de Jandaia
do Sul, 2007)

– – Cambira;
– – Apucarana;
– – Arapongas.

– – Município pertence ao Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Vale do Iraí (CISVIR).
Saúde
– – Município pertence à 17ª Regional de Saúde
do Estado, com sede em Londrina.

– – Londrina.

– – Município pertence ao Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR).

––
––
––
––
––

– – Hospitais Cristo Rei e Santa Tereza em Ibiporã.

– – Ibiporã.

– – Compatibilização de planos de desenvolvimento,
conectividades viárias e demais infraestruturas;
– – Criação de mecanismos que visem à compensação
de Maringá, Sarandi e Paiçandu.

––
––
––
––

Jataizinho (DZR, 2006)

METROPLAN – Plano
Diretor Integrado de
Desenvolvimento de Maringá

Cambé;
Ibiporã;
Jataizinho;
Londrina;
Rolândia.

Maringá;
Sarandi;
Paiçandu;
Marialva.

– – Situação:
– – Inatividade.
– – Sugestão:
– – Reativação;
– – Elaboração de Plano Institucional;
– – Estabelecimento de Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado;
– – Criação da Agência de Desenvolvimento Regional (com atendimento estendido a toda a região Noroeste do estado).
– – Questões a resolver:
– – Necessidade de inspeção regional da Região Metropolitana de Maringá e da AMUSEP.
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Plano Diretor Municipal

Serviços Comuns

Outras Municipalidades da Metrópole Paraná Norte
Saúde

– – 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;
– – Produção de hortifrutigranjeiros;
– – Programa de rastreabilidade de alimentos;
– – Agropolo da AMUSEP;
– – Sistema de comercialização do CEASA.

––
––
––
––
––
––
––
––
––

RM de Maringá;
Madaguaçu;
Paiçandu;
Sarandi;
Marialva;
Mandaguari;
Jandaia do Sul;
Cambira;
AMUSEP;
– – Maringá;
– – Mandaguaçu;
– – Paiçandu;
– – Sarandi;
– – Marialva;
– – Mandaguari.

Infraestrutura

Maringá (Relatório
Ambiens, 2004)

– – Sistema viário, rodoviário e/ou ferroviário de conectividade.

– – Cidades da RM e demais localidades estratégicas.

– – Fontes de energia, como termoelétricas.

– – Municipalidades adjacentes.

– – Captação de água.

– – Sarandi.

– – Previsões:
– – Ampliação das malhas ferroviária e hidroviária;
– – Incremento da infraestrutura de transporte;
– – Revisão do consórcio metropolitano responsável pelo transporte.
– – Questões a resolver:
– – Ausência de integração entre os sistemas municipais;
– – Conflitos de circulação;
– – Inexistência de integração de municípios da região na região de resíduos sólidos.
Economia
– – Fomento de um plano para o desenvolvimento econômico metropolitano.
– – Londrina;
– – Apucarana.

– – Consolidação de um polo têxtil de confecção.
– – Desenvolvimento a partir do cunho tecnológico;
– – Absorção da mão de obra local e regional.
Habitação
– – Articulação dos Planos Municipais de Habitação
de Interesse Social na escala metropolitana.
Fonte: Adaptado por Cobrape-Urbtec.

Sob a mesma lógica de análise e busca por informações quanto às
funções de interesse comum, analisaram-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, cujos
dados encontram-se sintetizados na tabela 2.8.
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Tabela 2.8. Síntese dos serviços comuns a mais de uma municipalidade citados nos Planos de Mobilidade Municipais
Plano de Mobilidade

Serviços Comuns

Municipalidades da Metrópole Paraná Norte

– – Projeto estadual Trem Pé-Vermelho;
– – Alternativa de transporte ferroviário
entre Paiçandu e Ibiporã.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

– – Contorno Norte.

– – Ibiporã;
– – Londrina;
– – Apucarana.

– – BR-369 como relevante eixo de conectividade
metropolitana entre Cambé e Londrina.

– – Cambé;
– – Londrina.

Plano de Mobilidade Urbana de
Cambé (IITEDES, 2017)

Paiçandu;
Maringá;
Sarandi;
Marialva;
Mandaguari;
Jandaia do Sul;
Cambira;
Apucarana;
Arapongas;
Rolândia;
Cambé;
Londrina;
Ibiporã.

– – Sugestão:
– – Implantação de pequenos terminais de integração ao sistema metropolitano.
– – Questões a resolver:
– – Necessidade de implantação de um Plano de transporte Público que envolva a RM de Londrina.

Plano de Mobilidade de Mandaguari (FUNPAR, 2018)

– – PR-444 como importante eixo de conectividade.

––
––
––
––

Londrina;
Cambé;
Arapongas;
Rolândia.

– – BR-376 como importante interligação.

– – Mandaguari;
– – Maringá;
– – Apucarana.

– – Estradas rurais como possíveis ligações
com áreas rurais de municípios vizinhos.

– – Marialva;
– – Jandaia do Sul.

– – Transporte coletivo metropolitano
com linhas fixas de e para.

– – Maringá;
– – Apucarana.

Fonte: Planos diretores municipais, adaptado por Cobrape-Urbtec.

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.

das águas, gestões consorciadas foram identificadas. Assim, de acordo
com as informações obtidas pelo IBGE, em relação à questão pública da
saúde, todos os municípios possuem alguma tipologia de consórcio. Além
das parcerias intermunicipais, Arapongas, Jandaia do Sul e Mandaguaçu
fazem parte de alguma articulação estadual.

De acordo com dados do IBGE (2015), os quinze municípios analisados
não possuem nenhuma articulação conjunta nas áreas de educação,
turismo, cultura, habitação, transporte, desenvolvimento urbano e manejo
de resíduos sólidos.

Contudo, constata-se a existência dos Consórcios Intermunicipais de
Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR), do Setentrião Paranaense
(CISAMUSEP) e do Vale do Ivaí e Região (CISVIR), incorporando os
quinze municípios pertencentes à Metrópole Paraná Norte, sintetizados
na tabela 2.9.

No que tange à institucionalização de cooperação em saúde, assistência
e desenvolvimento social, meio ambiente, saneamento básico e gestão
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Tabela 2.9. Consórcios intermunicipais na área de saúde
Consórcio Intermunicipal de Saúde

CISMEPAR

CISAMUSEP

CISVIR

Ano

Informações

1995

– – Objetivo: promoção de atendimentos na área de especialidades
com a maior eficácia possível e rapidez administrativa;
– – Lei Estadual nº 82/1998;
– – Prestador público credenciado no Sistema Único de Saúde (SUS);
– – Possui contrato de cooperação com o Programa Estadual de Apoio
aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (COMSUS), participantes
da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA).

2012

– – Parceria com as municipalidades envolvidas, com o
Estado do Paraná e com o Governo Federal;
– – Modelo de gestão em níveis estadual e nacional;
– – Possui contrato de cooperação com o Programa Estadual de Apoio
aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (COMSUS), participantes
da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA).

1996

– – Objetivo: incrementar a saúde pública;
– – Inicialmente seis especialidades médicas;
– – Atualmente cinco estruturas físicas de atendimento;
– – Possui contrato de cooperação com o Programa Estadual de Apoio
aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (COMSUS), participantes
da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA).

Municípios

––
––
––
––
––

Cambé;
Ibiporã;
Jataizinho;
Londrina;
Rolândia.
– – (Total de 21 municípios)

––
––
––
––
––
––

Mandaguaçu;
Mandaguari;
Marialva;
Maringá;
Paiçandu;
Sarandi.
– – (Total de 30 municípios)

––
––
––
––

Apucarana;
Arapongas;
Cambira;
Jandaia do Sul.
– – (Total de 17 municípios)

Fonte: Planos diretores municipais, adaptado por Cobrape-Urbtec.

Quanto à assistência e desenvolvimento social, de acordo com os dados
do IBGE, apenas Mandaguaçu apresenta alguma parceria com o Estado,
no entanto, não foi possível identificá-la. 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.
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, o COPATI foi um dos consórcios pioneiros no assunto no cenário
nacional. As metas atuais incluem plantio de mudas nativas, eliminar
lixões existentes, implantar coleta 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.
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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, dentre os quais, 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 entre 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 e Jataizinho recebem
os serviços prestados diretamente.
Na Região Metropolitana de Maringá, da mesma maneira, Jandaia do Sul,
Mandaguaçu, Mandaguari, Maringá e Paiçandu estão entre os municípios
atendidos conjuntamente, enquanto Marialva e 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 com relação
a 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.
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 Consórcio Público
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Do Vale Do
Médio Ivaí Do Estado Do Paraná (CIMEIV), que engloba as municipalidades
de Mandaguari, Marialva, Maringá e Sarandi, e o Consórcio Público
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região do Vale do Ivaí
do Estado do Paraná (CINDIV), que inclui os municípios de Mandaguaçu e
Paiçandu. Ambos foram fundados em 2013, com a finalidade de promover
o desenvolvimento sustentável de suas respectivas regiões nos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais.
No que tange ao 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 e Rolândia, encontram-se dentre
as oitenta e cinco municipalidades consideradas consorciadas.
Com relação 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.

Finalmente, a função pública de segurança e cidadania fica a cargo do
Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina
e Região (CISMEL), criado com o objetivo de viabilizar convênios nestas
esferas. Desde a sua fundação em 2009, participam todos os municípios
da Região Metropolitana de Londrina.
O diagnóstico destas funções na região aponta a ausência do Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e a inexpressividade das
Coordenações das Regiões Metropolitanas de Londrina e Maringá.
A dificuldade na obtenção de dados relevantes à compreensão da
atuação das existentes funções públicas nos municípios do plano indicam
a presença de vulnerabilidades no funcionamento destas articulações.
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, 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 destituídas
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 agências existentes na região foi identificada
apenas a proatividade das funções públicas de interesse comum na
AMUSEP, através de consórcios municipais, que, até o momento, abordam
os temas de saúde e desenvolvimento sustentável.
Os planos diretores municipais e os planos de mobilidade tentam, por
vezes, estabelecer ações conjuntas, porém, ainda bastante tímidas, mas
sinalizadoras da necessidade de uma governança conjunta em 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.

Sobre o desenvolvimento rural, menciona-se o recente Consórcio
Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional da Bacia do Cafezal
(CIDREBAC), fundado em janeiro de 2018. Ele visa ao melhoramento das
estradas rurais – através do 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.
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3.1. Hidrografia e Hidrologia
Bacias Hidrográficas

Aspectos qualitativos das águas superficiais

O Estado do Paraná está inserido em 16 bacias hidrográficas: Bacia
Litorânea, Bacia do Ribeira, Bacia do Cinzas, Bacia do Iguaçu, Bacias do
Paraná 1, 2 e 3, Bacia do Tibagi, Bacia do Ivaí, Bacia do Piquiri, Bacia do
Pirapó, Bacia do Itararé e Bacias do Paranapanema 1, 2, 3 e 4.

Uma das análises complementares de um diagnóstico regional envolve
a avaliação da condição qualitativa dos corpos hídricos da região. Isso
porque a poluição, oriunda das diferentes atividades humanas, ao chegar
na água pode estar associada a origens distintas, podendo impactar a
qualidade hídrica em diferentes graus, pois a assimilação de uma carga
poluidora depende das características físicas, químicas e biológicas do
curso d’água. Nesse sentido, a vazão do corpo hídrico está diretamente
relacionada com a capacidade de diluição do poluente lançado.

Os 15 municípios do presente estudo fazem interseção com quatro delas:
• Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi;
• Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó;
• Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, e
• Bacia Hidrográfica do Paranapanema 3.
Todas as bacias citadas acima possuem Planos de Recursos Hídricos,
com exceção do Alto Ivaí. A parcela do Baixo Ivaí foi elaborada em
conjunto com a Bacia do Paraná I, mesmo caso do Paranapanema 3, que
foi integrado ao Pirapó, formando o Plano de “Bacia do Piraponema”. A
bacia do Rio Tibagi possui um plano exclusivo.
Conforme pode ser observado no mapa 3.1, a ocupação urbana do eixo
entre Londrina, Apucarana e Maringá ocorreu ao longo dos divisores de
água das principais bacias hidrográficas da região. Esta configuração
decorre da época da colonização, onde o traçado original da ferrovia
procurou o melhor trajeto ao longo das partes altas do terreno, facilitando
a sua implantação. Conveniente do ponto de vista da construção das
cidades e das vias de transporte entre elas, a configuração geográfica
da ocupação urbana que se desenvolveu é muito desfavorável em relação
à disponibilidade hídrica superficial e para a diluição dos efluentes
urbanos. Localizadas nas partes altas do terreno, a maioria das cidades
da Metrópole Paraná Norte depende de captações em pequenas bacias
hidrográficas, com exceção de Londrina e arredores e Maringá, cidade
que utiliza a água do Rio Pirapó. A pequena disponibilidade hídrica
local aumenta a dependência dos mananciais subterrâneos e dificulta
a diluição dos efluentes das redes de coleta e tratamento de esgotos.
Da mesma forma, a ocupação urbana das bacias onde se localizam os
mananciais de abastecimento, de forma crítica nas cabeceiras do Rio
Pirapó, ameaça a disponibilidade hídrica superficial de cidades como
Maringá e Apucarana. Estas conclusões encontram-se no Plano Diretor de
Recursos Hídricos para a Região Norte do Estado do Paraná, publicado
pela Sanepar em 2017.
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Segundo os aspectos legais, a Resolução CONAMA Nº 357/2005 visa
traçar limites mínimos e máximos de concentrações de poluentes, que
por sua vez devem ser analisadas conforme uma vazão de referência
previamente especificada. Dessa forma, para cada categoria de uso
da água existem condições específicas de qualidade da água a serem
atendidas, para que o uso não seja prejudicado. A manutenção da vida
aquática em unidades de conservação de proteção integral, por exemplo,
é o uso considerado mais exigente e em oposto está a navegação e a
harmonia paisagística.
A partir das cargas remanescentes estimadas e das disponibilidades
hídricas previamente estabelecidas pelo Plano Diretor de Recursos
Hídricos da Região Norte do Estado do Paraná (SANEPAR, 2017), foram
calculadas as concentrações de DBO (demanda bioquímica de oxigênio)
e Fósforo resultantes para a Q 95%. É valido destacar que as concentrações
calculadas, tanto de DBO quanto de Fósforo, foram comparadas com
as concentrações limites de cada uma das classes correspondentes à
Resolução CONAMA 357. Portanto, as figuras de enquadramento
segundo as concentrações de DBO e fósforo demonstram em quais classes
os trechos de rios da região se enquadram segundo as concentrações
calculadas.
Para os dois parâmetros analisados, os trechos d’água mais afastados da área
urbana dos municípios da região da Metrópole Paraná Norte apresentaram
resultados condizentes com as classes 1 e 2, que indicam uma boa qualidade
de acordo com a legislação referente. Por outro lado, a maioria dos corpos
hídricos de classe de menor qualidade, como 3 e 4, estão próximos aos
centros urbanos, afetando os trechos tanto de maneira pontual quanto ao
longo do seu curso hídrico. Tal situação é comum na maioria das cidades
brasileiras, conforme apontado pelo Atlas Esgotos (ANA, 2017).

Figura 3.1. Bacias Hidrográficas
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Fonte: AguasParanA, 2019.
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Figura 3.2. Enquadramento segundo a concentração de DBO calculada
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2018.
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Figura 3.3. Enquadramento segundo a concentração de Fósforo calculada
52°15′0″W

51°45′0″W

51°15′0″W

50°45′0″W

24°0′0″S

23°30′0″S

23°0′0″S

SP

Convenções Cartográficas
Rodovias Federais
Ferrovias
Limite Municipal
Limite Municipal Metrópole Paraná Norte
10

0

10

20 km

Hidrografia Principal
Reservatório

1:750.000
DATUM: SIRGAS 2000

Áreas Urbanizadas
Legenda
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2018.
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Disponibilidade das águas subterrâneas
Certamente uma das questões mais importantes no quesito “água
subterrânea” diz respeito à sua disponibilidade, já que é notório que
este real dimensionamento não é uma temática simples e precisa, uma
vez que aborda ambientes geológicos subterrâneos hospedeiros da água
subterrânea por vezes extremamente heterogêneos.
Em 2017, a Companhia de Abastecimento do Paraná – SANEPAR
elaborou o Plano Diretor de Recursos Hídricos para a Região Norte do
Estado do Paraná – PDRH (SANEPAR, 2017), e que abrangeu por sua vez
um profundo diagnóstico hídrico, envolvendo o abastecimento de água,
sua qualidade e a coleta e tratamento de esgotos para quase todas as
bacias hidrográficas do estado, com exceção apenas da Bacia do Rio
Iguaçu, ao sul.

Vulnerabilidade ambiental relacionada às águas
subterrâneas
Pelo fato do eixo de 15 municípios estar localizado de forma coincidente
com um extenso “espigão” topográfico, o que por um lado se reflete
fisicamente numa menor taxa de recarga superficial e maior profundidade
dos níveis estáticos da água subterrânea, por outro lado se demonstra
mais vocacionado à preservação deste recurso, uma vez que apresenta
um perfil de solo mais espesso e com menores taxas de escoamento
superficial, o que aumentaria por conseguinte o tempo de migração de
elementos poluentes até a superfície freática.

Demanda de água subterrânea

O Aquífero Serra Geral, por exemplo, possui nesta faixa uma proeminência
de setores com médias vulnerabilidades, com alguns poucos recortes de
alta vulnerabilidade, e nenhum de extrema vulnerabilidade, corroborado
pelo fato de que, as primeiras entradas de água nos poços estão em
média a cerca de 50 metros de profundidade.

Dentre todos os quinze municípios que compreendem o estudo, somente três
são abastecidos plenamente por água subterrânea, proveniente de poços
tubulares profundos – popularmente chamados de “poços artesianos” –
mantidos pela SANEPAR nas cidades de Mandaguaçu, Paiçandu, e em
Sarandi pela Companhia Municipal Águas de Sarandi. Já nos municípios
de Cambira, Ibiporã e Marialva, as captações subterrâneas respondem
pela maior parcela da vazão utilizada, denotando a importância desse
tipo de fonte de água para a região.

No que diz respeito ao Aquífero Guarani, é reconhecida a sua alta
fragilidade ambiental em sua estreita, porém longa faixa de afloramento,
que percorre o estado de norte a sul – e que na verdade está
geograficamente distante das cidades mais ao leste do eixo de estudo,
como Londrina, Ibiporã e Jataizinho – entretanto, apenas como informação
complementar, cita-se que tal risco é até certo ponto minimizado pelas
altas declividades desta região, que são coincidentes com a escarpa que
delimita o segundo do terceiro planalto paranaense.

As proporções entre as captações superficiais e subterrâneas de todos os
municípios encontram-se listadas na tabela 3.1.

A porção que interessa ao projeto situa-se na verdade confinada por
sob o Aquífero Serra Geral, compondo uma das camadas sedimentares
da chamada Bacia do Paraná, que se estende a oeste até os países
vizinhos, como Paraguai e Argentina.

Tabela 3.1. Percentuais das captações por município
Município

Superficial

Subterrânea

Apucarana

77%

23%

Arapongas

75%

25%

Cambira

32%

68%

Ibiporã

45%

55%

Jandaia do Sul

79%

21%

Jataizinho

74%

26%

Mandaguaçu

0%

100%

Mandaguari

78%

22%

Marialva

27%

73%

Maringá

92%

8%

Paiçandu

0%

100%

Rolândia

83%

17%

Sarandi

0%

100%

Londrina/Cambé

93%

7%

Fonte: PDRH (SANEPAR, 2017).
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Nesta longa área, devido à espessa camada superior composta pelos
basaltos da Formação Serra Geral, que podem variar de 300 a 1300
metros, a vulnerabilidade do Aquífero Guarani pode ser considerada
insignificante pelo fato de possuir esta superfície protetora, apesar de já
se saber que em muitos locais existe uma mistura da água na zona de
contato entre os aquíferos.
Quanto ao Aquífero Caiuá, no município de Mandaguaçu – única cidade
do eixo disposta sobre ele – o índice de vulnerabilidade é alto, mas esta
categorização é uma realidade de quase toda a sua extensão, já que
por ser sedimentar e apresentar caráter livre e sem camada de cobertura,
não possui barreiras naturais à sua preservação, como no caso de grande
parte do Aquífero Guarani, que se encontra confinado em seu topo pelos
basaltos da Formação Serra Geral.
Apesar de muitas cidades do eixo da Metrópole Paraná Norte possuírem
nítida vocação industrial, sob diversos ramos de atuação, o que
enseja como política municipal e estadual a tomada de medidas de
licenciamento e controle ambiental da poluição decorrente, pode-se dizer
que os maiores riscos ambientais estão na verdade correlacionados aos
próprios sistemas de coleta e tratamento de esgotos, ou ainda em melhor
linguagem, na ausência destes.
É sabido que os esgotos domésticos possuem alta carga orgânica
poluidora, que se disposta diretamente nos corpos hídricos pode não só

comprometer toda uma cadeia biológica, como inviabilizar a utilização
da água para fins potáveis ou ao menos aumentar significativamente
os custos de tratamento; mas poucos sabem que a disposição direta de
efluentes domésticos no solo e subsolo, da mesma forma, podem gerar
danos muitas vezes de difícil reparação aos sistemas aquíferos atingidos,
pela alta carga de nitrogênio e fósforo, em geral de difícil remoção.
O nitrogênio convertido em nitrato no solo pode tornar a água imprópria
para o consumo, e isto pode ocorrer principalmente em locais sem rede
de coleta de esgotos ou atendidos somente por fossas, mas pode também
ser gerado de forma difusa pela perda de estanqueidade das próprias
redes de coleta de esgoto ou até mesmo sob as unidades de tratamento
de esgoto (ETE), devido a falhas estruturais que permitam a geração de
cargas fugitivas que percolem o solo.
Por fim, ao se tratar de vulnerabilidade ambiental dos aquíferos, não menos
importância deve ser dada a toda a cadeia agropecuária que possui
forte atuação e expansão nesta região, já que é sabido que a utilização
indiscriminada de defensivos agrícolas pode comprometer diretamente o
solo e os corpos hídricos superficiais e indiretamente os aquíferos livres. Tal
prerrogativa deve direcionar, portanto, os órgãos de gestão ambiental, no
sentido de criarem novos critérios e normas operacionais, que permitam a
perenidade deste bem maior, que é a “água”.

3.2. Cobertura Vegetal e Uso do Solo Atual
Na área de abrangência da Metrópole Norte há poucos remanescentes
florestais e quando constatados, estão em área de Preservação
Permanente (APP) nas florestas ciliares. Essas florestas ciliares estão
totalmente descaracterizadas da sua vegetação original, uma vez que já
sofreram ações antrópicas como corte seletivo de espécies e introdução
de espécies exóticas. Os remanescentes encontram-se em estágio inicial
e médio de regeneração com sub-bosque ralo, com árvores espaçadas
entre si, baixa diversidade de espécies e em alguns remanescentes
destaca-se a abundância de espécies exóticas, tais como: Leucaena
leucocephala (Leucena) e Melia azedarach (Santa Bárbara).
Dentre os municípios abrangidos pelo plano, todos tiveram redução
extremamente significativa de suas áreas de remanescentes florestais
naturais, segundo levantamento realizado por município no Atlas da
Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica, 2016). Em média, os municípios
inseridos no estudo detêm apenas 5,82% de remanescentes em relação
ao seu terrítório e sua formação vegetacional original. Os municípios de
Paiçandu (2,02%), Rolândia (2,56%) e Sarandi (2,25%) apresentam os
piores resultados, sendo inferiores a 3%. Já os municípios de Londrina e
Apucarana representam os melhores resultados acima de 10%, conforme
pode ser observado na figura 3.4.
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Figura 3.4. Uso do Solo

Fonte: MAPBIOMAS, 2018.
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3.3. Vulnerabilidade geoambiental
O mapeamento da vulnerabilidade geoambiental do Estado do Paraná é
um estudo realizado pela Mineropar e Universidade Federal do Paraná
(MINEROPAR, UFPR, 2007). Para cada unidade morfoescultural foram
mapeados os problemas esperados e sua aptidão de uso, baseando-se
nos três classes de vulnerabilidade do meio físico obtidas do mapeamento:
baixa, intermediária e alta. Os resultados oferecem subsídios para o
planejamento e gestão ambiental do Estado do Paraná.
Nas unidades que abrangem a região de Londrina e Apucarana, o estudo
sugere práticas conservacionistas para a ocupação do solo, como a proteção
vegetal em aterros e cortes no terreno. Também aponta para restrições nas
áreas onde os neossolos litólicos se sobrepõem às altas declividades.
Já na região de Maringá, o estudo aponta que as áreas de baixa
suscetibilidade podem ser ocupadas por usos rurais e urbanos, inclusive
com loteamentos residenciais, comerciais e industriais. A região também
oferece facilidade para a implantação de infraestrutura enterrada. Por
outro lado, nas áreas de média e alta suscetibilidade, deve-se evitar

tipos de ocupação que concentrem água superficial, por estarem situadas
sobre rocha do Grupo Bauru.
Quando o mapa de vulnerabilidade geoambiental é comparado às
ocupações urbanas do eixo da Metrópole Paraná Norte, nota-se que,
devido ao processo histórico de ocupação da área, as manchas urbanas
estão localizadas em regiões de baixa vulnerabilidade potencial, uma
vez que foram constituídas em regiões de baixa declividade influenciadas
pelo traçado da linha férrea, que demanda esse tipo de terreno.
Porém, alguns municípios possuem partes de suas áreas urbanas sobre
manchas de média e/ou alta vulnerabilidade e merecem ressalvas. As
cidades de Apucarana e Jandaia do Sul possuem as maiores porções sobre
média vulnerabilidade, e Ibiporã, Londrina, Rolândia e Maringá ocupam
pequenas parcelas sobre o mesmo potencial, demandando estudos mais
detalhados sobre as condições dessas ocupações. Já os municípios de
Jataizinho e Mandaguaçu possuem uma significativa sobreposição às áreas
de alta vulnerabilidade, e necessitam de estudos locais de maior precisão
que possam contribuir para o adequado planejamento do uso do solo.
A distribuição das manchas de vulnerabilidade e as ocupações urbanas
estão apresentadas a figura 3.5

Figura 3.5. Vulnerabilidade Geoambiental

Fonte: Mineropar, 2007.
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As áreas protegidas presentes na região são compostas, em sua maioria,
por RPPNs e Unidades de Conservação de esfera estadual e municipal,
que somam aproximadamente 6.647 hectares. Dentre as principais, estão
a Fazenda Figueira, (Privada - Uso Sustentável - 3.675ha), localizada
em Londrina, às margens do rio Tibagi, o Parque Municipal da Raposa
(Público - Proteção Integral - 782 ha) em Apucarana, o Parque Estadual
Mata dos Godoy (Público - Proteção Integral - 755ha) ao sudoeste da
área urbanizada de Londrina, o Parque Ecológico João Milanez (Público
- Proteção Integral - 383 ha), a sudeste da área urbanizada de Londrina
que alcança o Rio Tibagi.
Além destas, ainda existem outras 46 unidades de proteção ambiental
distribuídas nos 15 municípios do eixo, porém representam apenas 16%
da área protegida, incluindo alguns parques mais conhecidos, como o
Parque Municipal Arthur Thomas e o Jardim Botânico, ambos em Londrina,
o Parque Estadual de Ibiporã, além dos Parques dos Pioneiros, Ingá e
Horto Florestal, em Maringá.
Ainda existem as áreas de proteção ambiental dispostas no Planos
Diretores Municipais, que buscam conferir diferentes graus de preservação
ou conservação ambiental de diversas áreas, especialmente as Áreas
de Preservação Permanente (APPs) relacionadas aos rios que cruzam os
perímetros urbanos, ou maciços florestais ainda remanescentes.
Figura 3.6. Unidades de Conservação e outras áreas de proteção ambiental

Por serem fragmentos de tamanho pequeno a médio e pouco interligadas
a outras áreas florestais nas imediações, os remanescentes florestais
poderão sofrer riscos de colapso no futuro. O efeito de borda é, sem
sombra de dúvidas, uma questão séria para a flora local, que precisa ser
enfrentada com mais vigor urgentemente. Fragmentos florestais vêm sendo
estudados por diversos autores que se preocupam com a estabilidade
dessas áreas, onde claramente se visualiza suas periferias sofrendo um
lento e gradativo processo de colapso de forma centrípeta, ou seja, com
forças de fora para dentro. Esse processo de colapso, que pode durar
muito tempo ou ser relativamente rápido, depende também da velocidade
da abertura de clareiras nas áreas florestais, as quais podem potencializar
os efeitos da fragmentação.
Apesar das áreas protegidas compreenderem pequena parcela da
área de estudo, aproximadamente 1%, ressalta-se a importância de sua
conservação e proteção tanto para a população residente, quanto para
a fauna e flora local, contribuindo para sua existência nos ambientes
urbanos e rurais.

3.4. Corredores ecológicos
O estabelecimento de corredores ecológicos é uma das principais
ferramentas de gestão capaz de atenuar uma das principais ameaças
à conservação da biodiversidade que é justamente a fragmentação
de habitats naturais causada pelas atividades humanas (LAURENCE
E BIERREGAARD, 1997). O Ministério de Meio Ambiente define os
corredores ecológicos como instrumento de gestão territorial com o
objetivo específico de promover a conectividade entre fragmentos de
áreas naturais.
Como uma estratégia para a conservação da biodiversidade no Estado do
Paraná, foi instituído pela Resolução Conjunta SEMA/IAP N° 005/2009
o mapeamento de Áreas Estratégicas para a Conservação e Recuperação
da Biodiversidade.

Legenda
Unidades de Conservação
Áreas de Proteção Ambiental dos Planos Diretores
Áreas Urbanizadas
Fonte: Prefeituras Municipais, 2017; MMA, 2018.
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Como pode ser observado na figura 3.7, na Metrópole Paraná Norte
existem três grandes áreas de restauração, uma que compõem o corredor
do Rio Tibagi e se interliga ao Rio Paranapanema, outra no entorno da
Mata dos Godoy, que sobrepõe parcelas dos municípios de Londrina,
Cambé, Rolândia, Arapongas e Apucarana, e uma terceira região de
restauração no entorno do Horto Florestal de Mandaguari. A Resolução
ainda aponta todos os fragmentos florestais como alvo de conservação,
que se unidos, poderiam garantir uma alta conectividade biológica da
região com o restante do estado através dos referidos corredores.

Figura 3.7. Áreas Estratégicas para a Conservação e Recuperação da Biodiversidade

Fonte: SEMA, 2009.
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contempladas no escopo 2, por exemplo, emissões de resíduos sólidos
urbanos, que podem ser gerados dentro dos limites geográficos do
inventário, mas são depositados fora destes limites

3.5. Inventário de Emissões
e Mudanças Climáticas

Os dados e resultados também são classificados por setores-chave,
dividindo basicamente as fontes de emissões GEE entre estacionárias
e móveis, conforme estabelecem o GPC e o Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC). Como unidades estacionárias incluem-se as
residências, as instituições públicas, o setor de serviços, as unidades
geradoras de energia e as instalações industriais. As unidades móveis
referem-se ao setor de transportes com os diferentes meios de locomoção
de pessoas e produtos. Além das fontes móveis e estacionárias, existem
mais três categorias de fontes de emissões, as oriundas do tratamento
de resíduos, dos Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU) e as
provenientes da Agricultura, Silvicultura e Outros Usos do Solo (AFOLU).
Portanto, a observância destas diretrizes organiza o inventário nos setores
de AFOLU, Geração de Energia, Indústria, Institucional, IPPU, Resíduos,
Residencial, Serviços e Transportes.

De acordo com a ONU Brasil, ainda no século XIX começou-se a pensar no
efeito que o dióxido de carbono acumulado na atmosfera poderia ter sobre
a temperatura na Terra, sendo tal fenômeno denominado de efeito estufa.
Com o passar dos anos se tornou evidente a ocorrência e a intensificação
do mesmo, bem como o aumento significativo na concentração desse gás
ocasionado pela expansão das atividades humanas geradoras de Gases
do Efeito Estufa – GEE. Estudos apontam que como consequência disso,
a temperatura média da Terra se elevará, o que pode causar mudanças
no ciclo hidrológico, perda de biodiversidade, maior ocorrência de
eventos extremos (furacões, enchentes, secas etc.) e assim afetar a vida
da população ao redor do mundo. Adicionalmente, a ocorrência de
desastres relacionados ao clima ajudou a chamar a atenção para a
necessidade de preparar as sociedades para os impactos das mudanças
nos padrões climáticos e recursos naturais. Por isso, a mudança climática
vem sendo bastante debatida de forma integrada entre diversos países,
que tentam, de forma conjunta, reduzir as emissões e se preparar para os
possíveis efeitos da mudança no clima.

Trabalhando apenas informações secundárias, o levantamento de dados
foi realizado em consulta bibliográfica e aos órgãos competentes, além
de entrevistas e solicitações formais aos responsáveis nos diversos setores.
Algumas informações já possuem fontes básicas de pesquisa, e estão
relacionadas ao dado necessário, contudo, cabe ressaltar que fontes
ou dados mais precisos podem ser utilizados em futuras atualizações do
inventário, conforme a disponibilidade.

Para que possam ser discutidas as estratégias de mitigação, adaptação
e de financiamento dessas ações, faz-se necessário o entendimento de
como se comportam as emissões atuais na Metrópole Paraná Norte.
Os resultados na tabela 3.2 são apresentados por setor de emissão, tipo
de Gás do Efeito Estufa (GEE) e escopo, que refletem o local da geração
das mesmas: (i) Escopo 1 (E1): Todas as emissões diretas, ocorrentes
dentro dos limites municipais em estudo; (ii) Escopo 2 (E2): Todas as
emissões indiretas relacionadas com a importação e o consumo de energia
elétrica; e (iii) Escopo 3 (E3): Todo o restante de emissões indiretas não

Seguindo um roteiro metodológico, foram estimadas as emissões da área
abrangida pelo Plano da Metrópole Paraná Norte, que totalizaram para
os Escopos 1, 2 e 3 no ano de 2016 um somatório de 4,8 milhões de
toneladas de CO2e, que resultam em 2,88 toneladas de CO2e para
cada habitante. A distribuição das emissões pode ser observada por
tipologia de gás de efeito estufa e setores-chave na tabela 3.2.

Tabela 3.2. Resultado Geral de Emissões
Setor

CO 2
(t CO 2e)

CH 4
(t CO 2e)

N2O
(t CO 2e)

HFC
(t CO 2e)

PFC
(t CO 2e)

SF6
(t CO 2e)

TOTAL E1+E2
(t CO 2e)

TOTAL E3
(t CO 2e)

AFOLU

817.933

247.647

99.821

0

0

0

1.165.402

0

Geração de
Energia

4.163

4

11

0

0

0

4.178

0

Indústria

213.327

51

133

0

0

0

213.511

0

Institucional

28.304

11

10

0

0

0

28.325

0

IPPU

200.082

0

0

85.661

0

0

285.743

371.896

Resíduos

1

383.101

0

0

0

0

383.102

0

Residencial

260.640

296

87

0

0

0

261.023

0

Serviços

133.860

85

38

0

0

0

133.983

0

Transportes

2.012.472

7.576

32.773

0

0

0

2.052.821

46.754

TOTAL

3.670.782

638.772

132.873

85.661

0

0

4.528.088

418.650

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

58

Plano da metrópole paraná norte

Emissões

Já o setor AFOLU é comumente tido como sumidouro de boa parte das
emissões de determinada região, devido à superioridade do sequestro
de carbono promovido pelas áreas naturais em relação às emissões
agropecuárias e supressões de vegetações nativas. Contudo, como o
processo de ocupação histórica da região já eliminou quase a totalidade
das áreas nativas antes presentes, não existem grandes massas florestais
que possam exercer esse papel. Assim, os municípios menos urbanizados,
que poderiam promover um relevante sequestro de carbono não o fazem, e
ainda contribuem com uma maciça emissão proveniente da agropecuária.
Ademais, cerca de 84% de todas as emissões ocorrem de maneira direta
dentro da área municipal, ou seja, 4 milhões de toneladas de CO2e foram
emitidas por atividades exclusivamente desenvolvidas no território dos 15
municípios analisados.
As emissões indiretas sobre a importação de energia elétrica do Sistema
Interligado Nacional (SIN) somam 325 mil toneladas, representando 7%
do total. Esse valor reduzido se deve à matriz energética limpa praticada
no Brasil, em especial a energia hidrelétrica, que em termos de emissões
de GEE apresenta um baixo fator de emissão, sendo que cada município
é corresponsável por estar adquirindo essa energia. Já a soma exclusiva
de emissões indiretas representa 9% do total. Pode-se citar como exemplo,
o consumo de combustíveis de aeronaves que trafegam pela região.
No que tange a esfera municipal, despontam os municípios de Londrina
e Maringá, responsáveis, sozinhos, por mais de 52% das emissões
totais da região de estudo, somando cerca de 2,5 milhões de tCO 2e.
Em contrapartida, os menores municípios apresentam as emissões mais
baixas da região, como Cambira, que emitiu 51.164tCO 2e em 2016, ou
Jataizinho, que acumulou 70.501tCO 2e em termos totais. Obviamente
que esta constatação é proporcional ao “tamanho” de cada município,
principalmente no que toca à esfera econômica. Através da figura 3.8 é
possível se estabelecer um comparativo entre as emissões totais e setoriais
de cada um dos 15 municípios.

Figura 3.8. Emissões municipais por setor
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Embora os municípios de Maringá e Londrina apresentem emissões
totais elevadas com relação aos demais municípios, suas emissões per
capita estão abaixo da média da região, 2,89 e 2,53tCO 2e/hab,
respectivamente, frente a 2,95 tCO2e/hab da região como um todo,
demonstrando uma melhor eficiência com relação aos municípios vizinhos
dados os tamanhos das populações. A cidade de Marialva alcançou
7,84tCO 2e/hab, tornando-se a principal emissora per capita, seguida
por Cambira (6,62tCO 2e), Mandaguaçu e Jataizinho, ambas com
5,64tCO 2e/hab. O comparativo de emissões per capita por município
pode ser observado na figura 3.9.
Figura 3.9. Emissões per capita por município

tCO2e

É notável a diferença de magnitude das emissões dos setores de AFOLU
(Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra) e Transportes frente
aos demais, já que sozinhos são responsáveis por 66% das emissões
totais estimadas e assim se tornam prioridade no que tange as ações de
mitigação futuramente propostas. O setor de transportes é amplamente
impulsionado pelas emissões de Londrina e Maringá, que possuem um
consumo significativo de combustíveis fósseis e condizem com a maior
circulação financeira que ocorre nestas cidades. De fato, as capitais
e grandes cidades geralmente apresentam emissões elevadas neste
setor, proporcionais ao tamanho da economia. Porém esta relação
frequentemente culmina em baixas emissões para os municípios com
menor volume econômico.
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Ainda pode ser estabelecida uma relação entre o total de emissões de cada
município e seu respectivo PIB para a avaliação da eficiência e economia
de emissões de GEE. Novamente, os municípios de maior população, porte
e respectivamente, emissões, possuem boas eficiências se comparados
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aos demais. Neste caso, Londrina e Maringá (0,08 e 0,07kgCO 2e)
estão abaixo da média da região (0,09kgCO 2e), corroborando com
a ideia de que a infraestrutura, equipamentos, entre outros dispositivos
urbanos possuem melhor eficiência em grandes aglomerados urbanos em
detrimento de cidades menos concentradas. Nesse sentido, destacamse, negativamente, os municípios de Sarandi, Jataizinho, Cambira e
Mandaguaçu, por possuírem PIBs baixos, e emissões relativamente altas
para seus portes, conforme pode ser observado na figura 3.10.

kgCO2e/R$

Figura 3.10. Emissões por real por município

O protocolo GPC ("Global Protocol for Community-Scale Greenhouse
Gas Emission Inventories") surgiu para atender uma demanda das cidades
sobre a incorporação dos inventários de emissões GEE como prática
administrativa. Com o emprego do protocolo, os três escopos de fontes
de emissões GEE podem ser abordados com propriedade, permitindo uma
análise aprofundada da matriz de responsabilidades de emissões GEE.
Por isso, territórios que aplicam o GPC podem estar apurando um número
maior de fontes de emissões GEE dos que não utilizam o mesmo protocolo.

Rendimento

Média

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

O município de Sarandi deve ser tratado à parte, pois em termos de
emissões per capita representa a menor taxa da região, contudo, quando
o componente econômico é avaliado, passa a representar o outro extremo.
Essa variação se dá devido ao fenômeno conhecido como “cidadedormitório”, quando uma população reside em determinado local, mas
trabalha e gasta seus recursos em outro. Este é o caso da relação entre
Sarandi e Maringá, por isso há uma população suficiente para diluir suas
emissões, porém um PIB relativamente baixo, reduzindo a eficiência do
município segundo os termos econômicos de emissões.
Figura 3.11. Comparativo de emissões baseadas no GPC
tCO2e / habitante

Comparativo de Emissões
A comparação entre inventários de emissões GEE de outros territórios
envolve o emprego de abordagens e limites geográficos e operacionais
diferenciados. Em nível nacional devem ser seguidos os preceitos do
guia de diretrizes IPCC 2006, que pode apresentar algumas dificuldades
para incorporação de todas as emissões, dependendo do caso.
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Fonte: Adaptado de BID, 2018.
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Já a cidade de Cambira apresenta resultados semelhantes, porém com
causas distintas, refletindo o alto padrão de emissões de municípios com
baixas populações e pouca renda, proporcionais ao seu porte. Porém,
apesar da baixa eficiência de emissões, este e os demais municípios
tidos como menores apresentam totais de emissões significativamente
mais baixos que cidades como Londrina e Maringá.
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Ainda, inerente ao processo, existe a dificuldade de disponibilidade e obtenção
de informações, o que pode prejudicar a compreensão exaustiva das fontes
de emissão, podendo até impossibilitar comparações entre inventários.
Apresentadas estas variações, a figura 3.11 relaciona a região de estudo
com alguns municípios participantes da iniciativa ICES (Iniciativa de
Cidades Emergentes e Sustentáveis) que também apuraram suas emissões
GEE segundo a metodologia estipulada pelo GPC. Nesta comparação,
observa-se que a região de estudo apresenta o 11º total de emissões GEE
mais alto entre os casos apresentados.

Um dos pioneiros no âmbito nacional, o estado do Paraná estabeleceu sua
Política de Resíduos Sólidos no ano de 1999, através da Lei Estadual 12.493,
posteriormente alterada pela Lei Estadual 13.039 de 2001, cerca de uma
década antes do lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS (Lei Federal 12.305/2010), que mais tarde estabeleceria os princípios,
objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão de resíduos sólidos no País,
conferindo a obrigatoriedade dos geradores de resíduos e governos pela
solução da disposição inadequada em todo o território nacional.
A PNRS instituiu como instrumentos os planos municipais, regionais,
estaduais e nacional, que por sua vez permitem o acesso a recursos
federais, incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou
fomento destinados à gestão de resíduos sólidos. Para a Macrometrópole,
portanto, foram levantadas as condições de âmbito municipal e regional
como forma de avaliação do setor.

3.6. Gestão de Resíduos Sólidos
Os principais instrumentos municipais que abrangem a gestão de resíduos
são os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), mais comuns, e
os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
No que tange aos municípios integrantes do eixo da Metrópole Paraná
Norte, a situação pode ser considerada moderada, visto que apenas
9 possuem PMSB e 7 os PMGIRS, basicamente metade dos municípios.
Outro ponto relevante é o ano de elaboração dos respectivos planos,
já que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que estes estudos
devem ser atualizados a cada quatro anos, conforme apresentado na
tabela 3.3.

Tabela 3.3. Municípios que possuem PMSB e PMGIRS
Município

Possui PMSB?

Ano de
elaboração
do PMSB

Possui
PMGIRS?

Ano de
elaboração

Apucarana

Sim

2017

Sim

-

Arapongas

Sim

-

Sim

2013

Cambé

-

-

-

-

Cambira

Sim

-

-

-

Ibiporã

-

-

-

-

Jandaia do Sul

Sim

2014

Sim

2014

Jataizinho

Sim

-

-

-

Londrina

Sim

2015

Sim

-

Mandaguaçu

Sim

2011

-

-

Mandaguari

-

-

-

-

Marialva

-

-

-

-

Maringá

Sim

2011

Sim

2017

Paiçandu

Sim

2011

Sim

2008

Rolândia

-

-

Sim

2014

Sarandi

-

-

-

-

Geração de Resíduos Sólidos Urbanos

Fonte: SEMA, 2018.

Os 15 municípios abrangidos pelo eixo da Metrópole Paraná Norte produziram
um total de 579 mil toneladas de resíduos em 2016, com destaque para
Londrina, que sozinha representa 40% deste montante, e Maringá, que gera
25% dos resíduos totais da região de estudo. A significativa disparidade entre
a produção de resíduos de Londrina e Maringá com relação aos demais é
resultado de uma taxa de geração per capita maior, adotada pelo PERS/
PR, por sua vez baseada em outros estudos que levam em consideração
inúmeros fatores, como maior intensidade das atividades econômicas ali
presentes, bem como o tamanho de suas populações frente aos demais
municípios do eixo. A figura número 3.12 estabelece um comparativo entre
as gerações de resíduos municipais.

Figura 3.12. Geração de resíduos por município
250.000

Geração de Resíduos (t)

225.000
200.000
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150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0

Fonte: SEMA, 2018.

Em média, 94% dos resíduos produzidos são coletados pelas redes municipais
de coleta, sendo que as cidades polo (Londrina, Maringá e Apucarana)
apresentam taxas de 100% de eficiência, contrastando com o município de
Cambira, que coleta 76% e representa o menor sucesso relativo de coleta.
Para o município de Sarandi não há informações disponíveis.
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Entretanto, embora Cambira possua a menor eficiência de coleta dentre os
demais municípios do eixo, deixa de coletar apenas 434 toneladas anuais,
enquanto que vizinhos com melhores índices deixam de coletar em torno de
mil toneladas anuais, como são os casos de Marialva, Rolândia e Cambé,
que apresentam coletas de 87%, 95% e 97%, respectivamente, assim
representando um volume de resíduo não captado muito mais significativo em
termos totais. Ao todo, cerca de 6 mil toneladas deixam de ser coletadas na
Metrópole Paraná Norte (desconsiderando os resíduos de Sarandi por falta
de informações), que podem ter diversos destinos impróprios, como lixões
a céu aberto, rios, queimados, entre outros, que por sua vez incorrem em
inúmeros impactos ambientais, sociais e econômicos, como a contaminação
de recursos hídricos subterrâneos ou superficiais por chorume ou substâncias
tóxicas, veiculação de doenças e vetores patogênicos, que aumentam a
demanda do sistema de saúde, por exemplo.
A falta de cobertura da área rural é outro fato que pressiona os eixos
da sustentabilidade, de modo que gera e potencializa diversos impactos
negativos, refletidos na sociedade e no meio ambiente, embasada na
justificativa da falta de economicidade da prática. Apenas os municípios de
Apucarana e Londrina declararam realizar coleta de resíduos na área rural,
entretanto não apontaram a abrangência executada. Considerada uma
hipotética coleta de 100% para ambos os municípios, ainda assim restaria
uma população rural de 37 mil pessoas no eixo da Metrópole Paraná Norte
sem a disponibilidade do serviço, destinando seus resíduos de maneiras
alternativas. Ressalta-se a relevância dessa população não atendida, uma
vez que 6 dos 15 municípios do eixo sequer possuem 37 mil habitantes.
A coleta seletiva é outro aspecto importante para um serviço de coleta
de resíduos de qualidade. Com relação a este tema, todos os municípios
declararam que possuem o sistema de diferenciação, seja por coleta
porta a porta, seja por associações ou cooperativas de catadores. A
média da cobertura desse tipo de coleta é de 81% da população urbana,
variando de apenas 8% em Cambé a 100% nos municípios de Marialva,
Mandaguari, Jandaia do Sul, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Londrina
e Ibiporã (conforme figura número 3.13), sendo que destes, apenas
Londrina declara realizar a coleta seletiva no meio rural. Ressalta-se que
o município de Sarandi declarou possuir essa modalidade do serviço,
contudo não apresentou seus respectivos índices.
Figura 3.13. Cobertura da coleta seletiva em relação à população urbana

Dadas as eficiências de coleta seletiva no meio urbano, cerca de 1,3
milhões de pessoas têm à disposição o serviço, contudo, pouco mais de
200 mil habitantes urbanos ainda não possuem o mesmo acesso, com
destaques negativos a Cambé, com 92 mil pessoas não atendidas devido
à baixa cobertura urbana, e a Maringá, que apesar de disponibilizar a
coleta seletiva a 80% da população urbana, ainda apresenta 80 mil
habitantes não contemplados pelo sistema. Ademais, pode-se somar
a este montante, a parcela rural da população, que adiciona 50 mil
pessoas não atendidas ao total do eixo, desconsiderando ainda os
14 mil habitantes rurais de Londrina, que possuem coleta, mas sem
a explicitação do índice de cobertura. Como resultado, além das
consequências ambientais da disposição inadequada destes resíduos, há
um viés econômico muito forte atrelado a essa questão, uma vez que uma
parcela significativa dos resíduos que poderiam estar sendo destinados a
centros de reciclagem estão sendo direcionados aos aterros “controlados”
ou sanitários, gerando custos adicionais para o manejo e deixando de
gerar receita proveniente do material reciclado em si e de empregos
direta e indiretamente relacionados à atividade. A tabela 3.4 resume a
situação de cada município individualmente.

Tabela 3.4. Metodologia de classificação das áreas de disposição final de RSU
Classificação

Adequada

Inadequada

100
90

Descrição
A

Aterro sanitário com licença de operação - LO válida

B

Aterro sanitário com licença de operação - LO
vencida, entretanto, o empreendimento solicitou
pedido de renovação com antecedência
mínima de 120 dias da expiração do seu prazo
de validade fixado na respectiva licença,
conforme Resolução CEMA nº 65/2008

A

Área com algum tipo de inadequação na
operação, constatado por meio de visita técnica
das equipes do PERS/PR, TCE/PR ou MP/PR

B

Área com licença de operação - LO, mas
com alguma menção a aterro controlado

C

Área licenciada como aterro sanitário, com licença de
operação - LO vencida e sem pedido de renovação
ou com o pedido de renovação realizado sem
antecedência mínima de 120 dias da expiração
do seu prazo de validade fixado na respectiva
licença, conforme Resolução CEMA nº 65/2008

D

Área operando com licença prévia - LP,
licença de instalação - LI ou renovação
da licença de instalação - RLI

E

Área classificada como Aterro Controlado ou Lixão no
Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos
Sólidos Urbanos no Estado do Paraná publicado
pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP em 2017

-

Informações disponíveis são divergentes, não foi
encontrada licença e o Relatório da Situação da
Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no
Estado do Paraná classifica como aterro sanitário

Porcentagem (%)

80
70
60
50
40

Não foi
possível
classificar

30
20
10
0

Fonte: SEMA, 2018.

Fonte: SEMA, 2018.
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Outro componente importante de um sistema de coleta de resíduos sólidos
é a condição da sua disposição final. Para isso, o PERS/PR se baseou nas
informações das visitas técnicas, do Tribunal de Contas do Estado (TCU/
PR), do Ministério Público do Paraná, do Instituto Ambiental do Paraná
(IAP), do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) e
dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, criando
uma metodologia de classificação, aplicando-a a todos os municípios do
Paraná, conforme a mesma tabela.
Conforme pode ser observado na figura 3.13, oito municípios obtiveram
classificação adequada, quatro estão em situação inadequada “C” e
Londrina recebeu a classificação mais baixa por operar o aterro sanitário
com uma licença inadequada na época do levantamento.
Em suma, a coleta de resíduos sólidos urbanos é relativamente bem
atendida nos municípios do eixo da Metrópole Paraná Norte, com uma
boa cobertura de coleta. Entretanto, a destinação final é um ponto de
atenção, visto que o PERS/PR identificou que em alguns casos os locais
declarados como aterros não contemplam toda a legislação do setor.
Deixando a desejar, a coleta seletiva possui um alcance significativamente
menor em relação à coleta geral de RSU, desperdiçando um grande
potencial econômico que poderia ser gerado através da expansão do
sistema de reciclagem mais efetivo.
Os sistemas de coleta de resíduos da construção civil e de saúde ainda são
incipientes, com poucas opções de locais adequados para destinação,
o que pode ser um entrave logístico e financeiro aos responsáveis pela
destinação final de tais resíduos.
Figura 3.14. Condição e locais de disposição final de RSU

Legenda
Locais de disposição final

Condição da disposição final

Rodovias Federais

Não Classificado

Inadequada - C

Áreas Urbanizadas

Adequada - A

Inadequada - D

Adequada - B
Fonte: SNIS, 2016; SEMA, 2018.
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4. Infraestrutura

4.1. Transporte Público e Sistema Viário
Transporte Público
Os municípios que compõem o eixo de conurbação Maringá-ApucaranaLondrina contam com sistemas de transporte público. Aqueles de maior
atratividade para atividades de estudo e trabalho - e que, portanto, geram
movimentos pendulares e definem suas próprias áreas de abrangência já dispõem de sistemas metropolitanos de transporte público integrado.
Esses sistemas, portanto, são restritos aos municípios que acentuadamente
caracterizam-se como conurbações isoladas (tais como Maringá/
Paiçandu/Sarandi/Marialva e Londrina/Cambé/Ibiporã/ Rolândia),
não sendo expandidos a toda a região da Metrópole Paraná Norte.
Conforme Druciaki (2014), embora haja desenvolvimento concêntrico em
torno de Maringá e Londrina, estas estabelecem uma dinâmica através de
aglomerados urbanos distribuídos linearmente ao longo dos 100km que
os separam. Neste sentido, Apucarana acaba por atuar como um ponto
médio que atrai e distribui movimentos, ora em direção a Maringá, ora
em direção a Londrina.
Apesar dos planos de desenvolvimento e implantação do Trem PéVermelho estarem em discussão há tempos, atualmente a movimentação
de passageiros entre os municípios da Metrópole Paraná Norte dáse destacadamente pelo modal rodoviário, cujo sistema de transporte
metropolitano divide-se nas categorias intermunicipal rodoviário, linhas
metropolitanas e fretamento, de acordo com dados do Departamento de
Estradas de Rodagem – DER (2011). Destaca-se a diferença de tarifas
entre as modalidades “intermunicipal rodoviário” e “linhas metropolitanas”,
devido à isenção de tributos da segunda, além da autorização para
circular com mais passageiros.

66

Plano da metrópole paraná norte

Apesar da não existência de institucionalização de nenhuma região
metropolitana no momento do início destas operações do serviço de
transporte metropolitano, a criação deste justificou-se pela expressiva
dinâmica urbano-regional existente. Uma vez institucionalizadas as
Regiões Metropolitanas de Londrina e Maringá, admite-se a obrigação
do atendimento dos serviços comuns de interesse metropolitano, dentre os
quais se inclui o transporte e sistema viário.
Com relação ao desenvolvimento do transporte rodoviário metropolitano,
na perspectiva da Região Metropolitana de Londrina, destaca-se a
importância das relações entre Cambé, Londrina e Ibiporã, que constituem
uma mancha urbana. Já a quantidade de municípios englobados pela
Região Metropolitana de Maringá, é maior e as principais cidades
conurbadas, neste caso, são Sarandi e Paiçandu. Apucarana, apesar
de não possuir a mesma estruturação de Maringá e Londrina no que
tange às cidades do seu entorno, possui importância nas dinâmicas de
movimento entre as duas cidades por ser um ponto médio entre elas.
Conforme Druciaki (2014), a intenção de regulamentação e ordenamento
da movimentação entre as regiões do eixo no norte do Paraná, explicitase por diferentes propostas como a do Metronor, ou dos sistemas
metropolitanos de cada um dos polos, os quais lideram uma rede de
movimentos e passagens entre elas e a partir delas, para cidades de suas
respectivas aglomerações, conforme a figura 4.1.

Figura 4.1. Movimentação de transporte rodoviário metropolitano entre Maringá-Apucarana-Londrina
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Áreas Urbanizadas
Legenda
Ligações na rede de acordo com a frequência

Função do fixo
Nó 1
Nó 2
Ponto Local

Ponto Complementar
Cidade sem o modo TRM

muito baixa
baixa
media

alta
muito alta

Tipo de terminal

Morfologia urbano-regional

Rodoviário metropolitano

Aglomeração com conurbação

Rodoviário

Aglomeração sem conurbação
Centros "isolados"

Fonte: adaptado de Druciaki (2014).
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Fonte: BI, 2017.
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Figura 4.2. Número de passageiros em viagens intermunicipais

Figura 4.3. Origens e destinos de passageiros em transporte coletivo

Paiçandu

Os dados acerca das viagens intermunicipais na Metrópole Paraná Norte
foram coletados da Rede Executiva (BI - Business Intelligence), disponibilizada
pela Celepar por intermédio da Secretaria de Planejamento. Foram coletadas
informações a partir do ano de 2014, com totalizações indicadas na
figura 4.2. É possível observar que há uma tendência de queda, ao longo
dos anos, com particular relevância da modalidade metropolitana. É um
movimento coerente com ocorrências em outras regiões, contextualizadas
pelo crescimento da frota.

Buscando maior visibilidade e um enfoque maior nas movimentações entre os
municípios da Metrópole Paraná Norte, a figura 4.3 apresenta os números
de passageiros com origens e destinos em cada um dos municípios.

Mandaguaçu

Movimentação de passageiros por transporte coletivo intermunicipal

2014

2015
Metropolitano

2016
Rodoviário

2017
Total

Fonte: BI, 2019.

Destacando os dados com maior interesse de avaliação para este estudo,
um total de 11% das viagens anuais compiladas (3.552.633) tem origem
na Metrópole Paraná Norte, com 2% de viagens intrametropolitanas
(609.061), 3% destinadas à Área de Influência da Metrópole Paraná
Norte e 6% a outros municípios do Paraná.

Para visualização das movimentações, a ferramenta mais indicada são
as linhas de desejo de viagens, que representam as conexões entre
as origens e destinos estabelecidos. A seguir, apresentam-se algumas
representações, estabelecendo filtros de volumes mínimos de viagens para
indicação da mobilidade dos passageiros usuários de transporte coletivo
na Metrópole Paraná Norte. Observa-se que, à medida que restringimos
os pares de Origem/Destino às viagens mais recorrentes, com mais de
1000 viagens médias diárias, concentram-se as movimentações entre as
três principais cidades da Metrópole Paraná Norte, ou seja, Maringá,
Apucarana e Londrina.
Figura 4.4. Origens e Destinos de Passageiros em Transporte Coletivo

Tabela 4.1. Volume de Viagens - Transporte Rodoviário Intermunicipal
Origem/
Destino
Metrópole
Paraná
Norte
Área de
Influência
da
Metrópole
Paraná
Norte
Outros
municípios
do Paraná
Outros
estados
- Norte
Outros
estados
- SP
Total

Metrópole
Paraná
Norte

Área de
Influência
da
Metrópole
Paraná
Norte

Outros
municípios
do Paraná

Outros
estados
Norte

Outros
estados
SP

Total

609.061

993.964

1.949.488

-

120

3.552.633

48.872

711.500

478.330

-

-

1.238.702

889.584

371.020

24.916.342

20.534

34.650

26.242.130

-

-

12.224

12

-

12.236

-

-

19.986

14

690

20.690

1.557.517

2.076.484

27.376.370

20.560

35.460

31.066.391

250 - 500

Fonte: BI, 2017.

Fonte: BI, 2017.
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Rodovias Federais

4.2. Modais e meios de acesso

A Metrópole Paraná Norte é atendida pelas BRs 369, 376 e 466:

A infraestrutura de transportes de uma dada região compõe a rede de serviços
que servirá de apoio às relações econômicas dessa sociedade. A malha
viária deve interligar os pontos de produção e promover o desenvolvimento
evitando disparidades. Admitindo-se, portanto, a importância e impacto da
adequada mobilidade e das possibilidades de acesso, este item apresenta
os meios e vias disponíveis para deslocamento, entre os municípios do eixo
identificado e suas respectivas áreas de influência e de acesso.

Modal Rodoviário
Toda a área de influência da Metrópole Paraná Norte tem atendimento
de vias rodoviárias em malha que as distribui hierarquicamente entre
rodovias federais, estaduais e municipais, como pode ser observado na
figura 4.5.

• A BR-369 parte de Minas Gerais, atravessa o estado de São Paulo
e segue até Cascavel. Possui importância histórica no escoamento da
produção de cereais e pela ligação com a região sudeste, em especial
o estado paulista (DER, 2018). Na conurbação Maringá-ApucaranaLondrina, cruza os municípios de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé,
Rolândia, Arapongas, Apucarana, onde é interrompida e retomada
apenas em Jandaia do Sul;
• A BR-376 conecta Dourados (MS) a Garuva (SC) e é conhecida
como Rodovia do Café, dada sua importância no escoamento desta
produção paranaense para exportação. Entre os municípios do eixo
da conurbação, cruza Mandaguaçu, Maringá, Sarandi, Marialva,
Mandaguari, Jandaia do Sul, Cambira e Apucarana;
• A BR-466 é uma rodovia de ligação e conecta a BR-369 no segmento
onde esta é interrompida, em caminho que percorre Apucarana, Cambira
e Jandaia do Sul, em trecho coincidente com rodovia estadual.

O modal rodoviário possui grande importância para a região, em
consonância com a realidade nacional. Os segmentos de vias que
perpassam a Metrópole Paraná Norte totalizam 414km de rodovias
federais, que assumem papel de sistema arterial e contemplam as viagens
de maior extensão, servindo também aos fluxos de cargas do interior
do país à região litorânea e vice-versa, compondo com os demais
modais de transporte disponíveis na região um importante corredor
regionalizado, conforme Barat (2011). As regiões que ainda apresentam
vazios rodoviários já possuem rodovias planejadas para ligação.

Ao Sul da conurbação, embora ainda dentro da área de influência, há
planos do DNIT para construção da ligação leste/oeste denominada
BR-272, com a finalidade de conectar São Paulo às proximidades da
fronteira com o Paraguai (município de Guaíra). É possível perceber a
conexão que os segmentos planejados estabelecem com o segmento já
existente da BR-272. Além dele, uma extensão da BR-369 e um pequeno
segmento da PR-376 (em Mandaguaçu) estão planejados.

Figura 4.5. Malha Rodoviária
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Toda a área de influência contemplada pela Metrópole Paraná Norte
inclui um grande número de rodovias sob jurisdição estadual.
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Dentre as rodovias estaduais, algumas se inserem com mais destaque
ao contexto da Metrópole Paraná Norte, por importância atual (na
localização em relação ao eixo da conurbação) ou histórica: PR-090,
PR-170, PR-218, PR-317, PR-323; PR-444, PR-445 e PR-876.
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Fonte: DNIT, 2018.

Rodovias Estaduais

Características do Tráfego
A análise de indicadores de tráfego permite a avaliação global e
comparativa da fluidez do movimento dos veículos, e, de interesse especial
à análise da condição da logística, da movimentação de cargas.

Volume médio diário anual (VMDA)

Legenda
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O volume de tráfego (ou fluxo de tráfego) é definido como o número de
veículos que passam por uma sessão da via durante uma unidade de tempo.
Os dados sobre VMDA são discretizados por praça de pedágio. O eixo
da conurbação Maringá-Apucarana-Londrina conta com cinco praças de
pedágio (P1-2, P2-1, P2-2, P2-3, P2-4) e a área de influência da Metrópole
Paraná Norte com duas (P1-3 e P5-7), conforme a figura 4.6.
Da média estabelecida entre o volume diário dos veículos pagantes nas praças
em todos os dias do ano resulta o VMDA referente a estas praças de pedágio. É
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Figura 4.6. VMDA nas praças de pedágio da área de influência

Para definição das demandas de tráfego atuais da Metrópole Paraná Norte
foi desenvolvido um modelo de demandas baseado em matriz de origem e
destino de cargas através de pesquisas de campo em formato de entrevista
(pesquisa O/D). O modelo desenvolvido serve de base para avaliação
das condições operacionais atuais do tráfego, por meio da análise da
saturação das vias, que é um dos principais indicadores de desempenho
da engenharia de tráfego. Foram realizadas contagens de tráfego em
oito pontos coincidentes com os pontos de entrevista O/D, considerando
dados de velocidade média e tempo gasto em cada seção, entre outros
parâmetros. O resultado final deste modelo é o carregamento de tráfego
nas principais ruas do sistema viário urbano e a avaliação do impacto
na mobilidade, através da análise do grau de saturação, indicador de
desempenho que pode ser usado para comparativos com cenários futuros.

Pesquisas O/D
As entrevistas realizadas em cada ponto de pesquisa permitem a definição
do perfil de movimentação. Os pontos de origem e destino propriamente
ditos foram tomados com precisão de mobilidade intermunicipal. A análise
seguiu o mesmo conceito utilizado para os dados acerca dos passageiros
de transporte coletivo, tabulando-os conforme as seguintes classes:
1. Metrópole Paraná Norte;
2. Área de influência da Metrópole Paraná Norte;
Outros municípios:
3. Do Paraná;
4. De outros estados;
5. De países vizinhos.

Legenda
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10000 - 15000
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Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, 2019.

possível perceber através da figura 4.6 que as praças Arapongas e Mandaguari
(P2-1 e P2-2, com VMDA de 26.851 e 20.909 UCP/dia respectivamente)
destacam-se em termos de fluxos veiculares. Comparativamente, a região da
Metrópole Paraná Norte apresenta um VMDA de 13.235 UCP/dia.

Demandas atuais de Tráfego

A partir dos dados obtidos das contagens volumétricas, realizadas entre
09 e 18 de abril de 2019, e dos VMDAs (volumes médios diários anuais)
respectivos, os pares O/D definidos em cada pesquisa foram expandidos
por ponto, admitindo apenas veículos de carga, estabelecendo uma
matriz de mobilidade da região. A tabela 4.2 apresenta o mapa de
calor (heatmap) das movimentações de carga identificadas na pesquisa.
Destaca-se que o maior volume de movimentações (17,4%) ocorre
internamente, entre os municípios da Metrópole Paraná Norte, seguido da

Tabela 4.2. Mapa de calor (heatmap) de movimentações entre zonas agregadas

ORIGEM

DESTINO
01-METRÓPOLE
PARANÁ NORTE

02-ÁREA DE
INFLUÊNCIA METR.
PR NORTE

03-OUTROS
MUNICÍPIOS
PARANÁ

04-OUTROS
ESTADOS

05-OUTROS
PAÍSES

TOTAL

01-METRÓPOLE PARANÁ NORTE

17,4%

3,7%

12,2%

6,9%

0,4%

41%

02-ÁREA DE INFLUÊNCIA METR. PR NORTE

6,4%

1,6%

3,2%

2,1%

0,0%

13%

03-OUTROS MUNICÍPIOS PARANÁ

15,0%

2,4%

5,0%

5,5%

0,0%

28%

04-OUTROS ESTADOS

6,8%

1,8%

5,8%

3,3%

0,3%

18%

05-OUTROS PAÍSES

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0%

TOTAL

46%

10%

26%

18%

1%

100%

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, 2019.
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movimentação entre os municípios da Metrópole Paraná Norte e demais
municípios do estado (excluindo os internos a toda a área de Influência
da Metrópole Paraná Norte). De todas as viagens pesquisadas, 41%
tinham origem na Metrópole Paraná Norte e 46% eram destinadas a ela.

Figura 4.8. Carregamento e Saturação de Veículos de carga nos eixos viários

Resultados
Buscando maior visibilidade e um enfoque maior nas movimentações
entre os municípios da Metrópole Paraná Norte, a figura 4.7 apresenta
esta distribuição entre as Origens e Destinos pelas zonas do modelo.
Figura 4.7. Origens e Destinos de veículos de carga
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
Origem

Destino

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

A figura 4.8 mostra o carregamento (volume de tráfego por hora) e o nível de
saturação das vias (carregamento em relação à capacidade da via).
As larguras das linhas representam os volumes acumulados; à medida
que os eixos são mais centrais, eles agrupam carregamentos de direções
diversas circulando pela região.
Além da percepção da concentração de tráfego intenso nas rodovias
federais, na comparação entre as vias e sentidos, com base na capacidade
provida por cada uma delas, é possível identificar os pontos onde as
rodovias se apresentam próximas dos níveis de saturação, sendo os
segmentos indicados pela cor vermelha aqueles onde o nível de serviço
atingiu seu limite de capacidade, a cor laranja indicando proximidade
a este limite, a cor amarela com condições medianas e a cor verde com
nível de ocupação distante do limite da capacidade da via.
Como solução a muitos destes gargalos indicados acima, o Plano Estadual
de Logística e Transporte (PELT-35) aponta uma série de intervenções previstas,
em especial, duplicações, melhorias e concessões previstas e construção
de anéis rodoviários para desvio das redes urbanas, com objetivo de
minimização de impacto em função de tráfego local. Além disso, estabelece
medidas correlacionadas a outros modais e a outros projetos previstos.

Modal Ferroviário
Ao longo do eixo da Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina,
desenvolvem-se aproximadamente 260km de ferrovias referentes à EF-369
e, atendendo à área de influência da Metrópole Paraná Norte, há ainda a
EF-481, com aproximadamente 90km. Admitindo a classificação funcional
que estas vias assumem na malha rodoviária, é possível compreender a
função ferroviária na infraestrutura de transportes do estado – e mesmo
do país – como parte do corredor regionalizado estabelecido por esta
região.
A bitola que compõe todo o segmento ferroviário nesta região, administrado pela
Rumo Malha Sul S.A, é a métrica, que embora apresente algumas vantagens,
como menores raios de curvatura e reduções de custos de implantação,
restringe a velocidade de rodagem e proporciona menos estabilidade, além
de ser incompatível com as padronagens em distintas regiões do país, o que
diminui as possibilidades de integração entre os sistemas ferroviários.
Além disso, as vias férreas também padecem de conflitos em função
de ocupações irregulares ou disputas acerca de terrenos ou imóveis
posicionados dentro de sua faixa de domínio. A própria inserção de uma
ferrovia em contexto urbano deve considerar a maior probabilidade de
conflitos gerados em interseções rodoviárias, o que leva a uma diminuição
da velocidade, e consequentemente, de produtividade e eficiência.
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Os principais materiais transportados ao longo destas ferrovias incluem farelo
de soja, derivados de petróleo, álcool, arroz, adubo e soja, distribuídos
entre as regiões oeste do estado do Paraná e Santa Catarina e centro-oeste
do Brasil ao sul-litorâneo, com destaque às áreas portuárias. A ferrovia EF481 é declarada como subutilizada pela própria empresa que a administra.
Há um total de 24 estações ferroviárias distribuídas ao longo das
duas ferrovias na área de influência da Metrópole Paraná Norte, das
quais apenas 3 encontram-se no segmento da EF-481. A distribuição
das estações ao longo da ferrovia é adequada à sua operação e a
distribuição por municípios pode ser observada na figura 4.9, que explicita
a possibilidade de criação de políticas de estímulo ao desenvolvimento e
adequação para aumento de sua utilização.
Figura 4.9. Estações ferroviárias

Ferrovias planejadas
Um dos projetos planejados mais discutidos em termos de infraestrutura da
região da Metrópole Paraná Norte é o Trem Pé-Vermelho, ferrovia que inclui
segmentos metropolitanos de Londrina e Maringá unidos por um segmento
regional entre os dois trechos integrantes da ferrovia EF-369. O Trem PéVermelho enquadra-se completamente no contexto da conurbação dos dois
municípios e é justificado justamente pela integração desta região. Um estudo
de viabilidade técnica econômica foi desenvolvido em 2012 no segmento
indicado na figura 4.10.
Figura 4.10. Trecho contemplado no EVTEA elaborado pelo LabTrans para o
Transporte Regional de Passageiros entre Londrina e Maringá

Legenda
Trecho contemplado no EVTEA
(Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental)

Áreas Urbanizadas

Fonte: Adaptado de Labtrans, 2012.

O estudo apontou a inviabilidade do compartilhamento da ferrovia
existente para o transporte de cargas e passageiros. Desse modo,
propôs-se a implantação de uma nova linha, aproveitando a faixa de
domínio existente, mas com operação independente entre os serviços. O
empreendimento foi subdividido em três etapas:
• Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros de Maringá, abrangendo
os municípios de Paiçandu e Sarandi, com aproximadamente 24km;
Legenda
EF-369

EF-481

Estações Ferroviárias
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Fonte: DNIT, 2018.

A ferrovia EF-369 é a principal ligação entre Ourinhos, Apucarana, Guaíra e Porto
Mendes, em um total de aproximadamente 683km, esta ferrovia acompanha o
leito do Rio Paraná e se destina, em especial, à conexão dos estados
do Paraná e São Paulo. Em 2009, foi realizada tomada de preços para
elaboração de projeto básico e executivo para implantação de viaduto
ferroviário no segmento do município de Rolândia, enquanto o
trecho entre Maringá e Cianorte foi recuperado em 2014. Destaca-se que
todas as concessões ferroviárias são atualmente regulamentadas pela
ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre).
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• Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros de Londrina, abrangendo
os municípios de Cambé e Ibiporã, com aproximadamente 36km; e
• Sistema Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros no trecho
Londrina – Maringá, com aproximadamente 93km.

Ferrovia Norte-Sul
De grande impacto em nível nacional e internacional, o processo de
estabelecimento do projeto da Ferrovia Norte-Sul está em andamento e é
indicado como obra prioritária da atual gestão nacional. Pensada como
um eixo de ligação entre o Norte (Belém e São Luís) com o Sudeste,
ainda conta com poucos trechos efetivamente construídos e um trecho
recentemente licitado.

A ferrovia seria alimentada por outras das demais regiões, principalmente
do Nordeste e do Centro-Oeste. As várias tentativas de construí-la pararam
diversas vezes em função de restrição de verba e questionamentos acerca
da legalidade do processo.
Apenas duas concessionárias apresentaram propostas à licitação: Rumo
Logística e Vale, possivelmente devido a restrições do direito de passagem
tanto a norte quando a sul.

Modal Aeroviário
Existe um total de 19 aeródromos na região da área de influência da
Metrópole Paraná Norte, dos quais 13, de menor porte, são de uso
privado e seis de uso público, com capacidade para aeronaves maiores.
A distribuição deles pode ser vista na figura 4.12.
Figura 4.12. Aeródromos da Metrópole Paraná Norte

A despeito de tais condicionantes, a presença de uma ferrovia de tal porte
tem implicação direta nos fluxos de carga e estratégias de movimentação
de cargas locais e pode representar possibilidade de novas produções,
já que altera o contexto logístico da Metrópole Paraná Norte.
Com o traçado executivo que será assumido pela ferrovia ainda em
discussão, uma das possibilidades assinaladas como realistas é a
passagem deste eixo a oeste de Maringá, o que traria maior potencial
logístico a toda a região, já que este eixo transversalmente possuiria
implicações sobre o eixo já bem estabelecido transversal ao longo do
estado do Paraná.
Figura 4.11. Esquema ilustrativo sobre a Ferrovia Norte-Sul
Legenda
Privados

Públicos
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Fonte: DNIT, 2018.

Entre os aeroportos destacam-se o de Londrina (Governador José Richa),
localizado a 3,4 quilômetros do centro da cidade, o qual recebe voos
regionais e nacionais. É o terceiro maior do estado do Paraná, com
uma média diária de 2.935 passageiros, 73 voos e 5.270 kg de carga
aérea (INFRAERO). Com capacidade atual para receber aviões de médio
porte, o aeroporto tem planos de ampliação de sua pista, além de outras
melhorias operacionais. A finalidade desta expansão é o estabelecimento
de um Complexo Portuário com potencial de atendimento a aeronaves
cargueiras de grande porte; o de Maringá (Silvio Name Júnior), habilitado
para o tráfego internacional de aeronaves cargueiras e onde se estima
que ocorram 670 pousos e decolagens por mês; o de Apucarana
(Aeroporto Municipal Capitão João Busse), atualmente destinado apenas
a aeronaves particulares de pequeno porte, que realiza cerca de 64
pousos e decolagens por mês; o de Arapongas (Aeroporto Municipal
Alberto Bertelli) e o Aeroporto Municipal de Centenário do Sul, que
não possui infraestruturas de hangar ou de abastecimento e também é
destinado apenas a aeronaves particulares de pequeno porte.

Modal Hidroviário
O Rio Paraná tem importante papel no sistema hidroviário brasileiro,
principalmente em função da hidrovia Paraná-Tietê, que atravessa os
estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e
Paraná, escoando, principalmente soja, milho e farelo de soja, além de
areia e cana-de-açúcar.
Fonte: Adaptado de Valec, 2012.

A parcela navegável desta hidrovia no estado do Paraná localiza-se a
Oeste, partindo de Foz do Iguaçu e acompanhando a fronteira com o
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estado do Mato Grosso do Sul, até o limite do estado de São Paulo e
cruzando diversas hidrelétricas, como se vê na figura 4.13.
O afluente Rio Paranapanema é um rio com potencial para navegação,
partindo da interseção entre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo
e Paraná, passível, portanto, de escoamento ao longo da divisa entre estes
últimos estados. Embora não cruze o eixo da conurbação Maringá-ApucaranaLondrina, passa ao norte da área de influência da Metrópole Paraná Norte.
Ao longo desta hidrovia estão dispostas quatro usinas hidrelétricas, portanto,
para aumentar a expressão desta via de escoamento é essencial equipá-la
com eclusas nas barragens localizadas em seu curso.
Cruzando a Metrópole Paraná Norte no sentido Norte-Sul na região
de Londrina, apresenta-se o Rio Tibagi e há ainda o trecho navegável
do Rio Ivaí, do município de Doutor Camargo até a foz do Rio Paraná,
ambos com navegação inexpressiva. Travessias com utilização de balsas
também não são significativas na região.
Por outro lado, para viabilização da navegação no Rio Ivaí, o Plano Estadual
de Logística e Transporte do Paraná recomenda um sistema multimodal
composto por todo o trecho navegável desse rio, compatibilizado com
o sistema rodoferroviário existente, em especial a PR-323 e segmentos
ferroviários entre Cianorte a Maringá.

Ri o

Apo
ré

n aí b

a
Ri o

Ar

ag

Ri o

ua

Suc
uri
u

Ver
d

e

Observando que a região da Metrópole Paraná Norte tem acesso direto
ou próximo a diversos modais de transporte, este eixo, ao longo do qual
há estabelecimento de infraestruturas diversificadas e bem distribuídas não
pode ser considerado um cativo modal, particularmente do rodoviário.
É necessário ter cuidado com a manutenção e desenvolvimento desta
infraestrutura, em grande parte subutilizada, degradada ou em condições
próximas aos seus gargalos de escoamento.
O planejamento de uso eficiente da malha de mobilidade deve
contemplar soluções de melhoria do nível de serviço tanto de transporte
de carga quanto de passageiros, de forma a atender às necessidades da
população da região.

Aumento e melhoria da malha viária local e regional e de circulação
da produção.
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Como medida de melhoria, ainda concernente aos aspectos de
conectividade, a FIEP, através de seu caderno PELT – Plano Estratégico
de Logística e Transporte – propôs uma série de medidas desejáveis/
necessárias ao desenvolvimento local; como exemplos:
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Considerações acerca da conectividade e acessibilidade a região

O desenvolvimento e a adequação de infraestruturas de escoamento
de cargas e movimentação de passageiros representam um importante
potencial de desenvolvimento econômico, já que ampliam o espectro de
possibilidades de produção bem como a possibilidade de compatibilização
entre ofertas e demandas de mão de obra através dos municípios.
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A Metrópole Paraná Norte não é contemplada pelo atendimento de
dutovias de importância ao escoamento de produção regional. O
desenvolvimento técnico atual já proporciona soluções para transportes
de cargas diversas através desse modal, adequado ao uso combinado a
outros sistemas ou modais de transporte.

As infraestruturas de transporte urbano das cidades desta região seguem
a mesma lógica: existem em adequada densidade viária, mas carecem
de implementação de sistemas de ciclovia, terminais de transporte público
eficientes, entre outras demandas.

Figura 4.13. Hidrovia Paraná-Tietê
a
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• Contorno ao norte de Londrina (BR-376);
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• Duplicação e ampliação da PR-820;
• Melhorias e duplicações na PR-323/BR-272;

Rio Iguaçu

Oceano Atlântico

• Melhorias e Duplicações na PR-445/PR-537;
• Duplicação da PR-317 entre Maringá e Santo Inácio.

Portos
Barragens com Eclusas
Fonte: DNIT, 2018.
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Este documento apresenta ainda outras sugestões de desenvolvimento
para diferentes modais e compatibilizações intermodais com interferência
direta na dinâmica de escoamento da produção da região. Essa atenção
aos pontos de interseção entre eixos de direções distintas, bem como de

diferentes modalidades de transporte oportuniza adequação e flexibilidade de
produção, já que assegura, além de graus de capacidade distintos, velocidade
de escoamento quando necessário, confiabilidade e segurança à carga.

Figura 4.14. Eixos de inovação e especialização industrial

Eixo 1

4.3. Logística
A análise de competitividade precisa contemplar parâmetros geográficos,
atribuídos aos lugares, regiões e territórios. Castillo (2011) indica duas
manifestações intrínsecas a este contexto: a forma regional adaptada à produção
globalizada e as estratégias organizacionais que garantam a circulação. Da
adequação entre a lógica de territórios (região competitiva) e lógica de redes
(logística), resultam as ilhas de eficiência produtiva, capazes de atender às
necessidades de mercado, tanto em termos de qualidade quanto em termos de
custo.

Eixo 2

O sistema produtivo paranaense, com forte destaque à indústria agrícola, implica
em altos índices de fluxos de informação e produção. Como meio de atingir
este objetivo, a logística se apresenta como o conjunto de medidas a serem
tomadas para superação de gargalos de circulação, que envolvem etapas de
movimentação e armazenamento. Uma das maneiras de contextualizar este tema
envolve a descrição de competências materiais, normativas e operacionais.

Competências materiais: armazenamento
Martins et al (2005) apontam que, ao contrário dos custos de transportes, os
custos com armazenagem têm comportamento com tendência ao aumento; quanto
menor a capacidade de giro, maior tende a ser o custo de armazenamento e
à medida que a capacidade de giro aumenta, crescem os custos de transporte.

Eixo 3

O ponto de equilíbrio dos custos logísticos jaz no cruzamento de dois
elementos: transportes e estocagem. Desta forma, conforme Ballou (1993), a
indisponibilidade de armazenamento tende a elevar os custos de transportes.
A área de influência da Metrópole Paraná Norte é a única macrorregião
paranaense (Macrorregião Norte Central Paranaense) que se destaca nos quatro
eixos de inovação e especialização industrial, conforme dados do IPARDES,
ilustrados pela figura 4.14:
• Eixo 1 – Segmentos tradicionais não inovativos: Agroindústria extensiva e
base agropecuária e de recursos naturais;
• Eixo 2 – Segmentos tradicionais em ambiente propício à inovação: Empresas
beneficiárias de economia de aglomeração e interação interfirmas;

Eixo 4

• Eixo 3 – Segmentos tradicionais inovativos: Grandes empresas âncoras e
cooperativas;
• Eixo 4 – Segmentos modernos inovativos: Empresas Intensivas em tecnologia
e de natureza estruturante.
Historicamente, uma solução adotada para defesa da produção em pequenas
propriedades e de policulturas são os movimentos cooperativistas. Entre as funções
desses movimentos, encontram-se etapas de beneficiamento e de intermédio com
o mercado, conforme Chirarello (2009). Assim, muitas cooperativas cumprem
a função de disponibilizar infraestruturas de armazenamento, através do
rateio de custos entre operadores menores.

Fonte: IPARDES, 2003.
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Competências normativas: contratos de concessão

Figura 4.15. Média de valores cobrados em vias concessionadas

O Lote 001 do Anel de Integração das Rodovias do Estado do Paraná,
concessionado à Empresa de Rodovias do Norte S/A – ECONORTE, através
do Contrato no 071/97, que tem por objeto serviços de recuperação,
melhoramento, manutenção, conservação, operação, exploração das vias
principais (cobrança aos usuários da rodovia por meio de tarifa de pedágio),
além da recuperação, conservação e manutenção das vias de acesso.
Além de cumprir obrigações previstas, assume funções executivas
não se restringindo, portanto, aos serviços de engenharia voltados à
manutenção.De maneira semelhante, o contrato 072/97 representa os
tópicos de contrato do Lote 02 e o contrato 075/97, do Lote 05, além
de demais vias concessionadas no Paraná, que formam o denominado
Anel de Integração. Os contratos, e seus respectivos aditivos, chegam a
seus prazos finais, juntamente com seus termos aditivos, no ano de 2021,
envoltos por discussões acerca dos valores cobrados.
Negociações apontam para novas concessões, agora sob gestão federal,
e muitos representantes civis solicitam novos processos licitatórios, mais
competitivos e que resultariam em condições mais favoráveis ao interesse
da população (OCEPAR, 2018). Os valores cobrados no Paraná são
destacadamente maiores que outras concessões rodoviárias no Brasil,
como indicado na figura 4.15.
Ainda é apontado o impacto que estes valores elevados causam aos custos
logísticos do estado e, consequentemente, ao custo da produção local,
especialmente ao transporte de grãos, como milho e soja, que possuem
grandes volumes escoados pelo estado. Por exemplo, uma viagem saída
de Maringá, extremo oeste do eixo da conurbação avaliada neste estudo,
até o porto de Paranaguá terá 27,57% do frete composto por valores
pagos às concessionárias, o que gera um incremento da ordem de 5%
no preço final do milho e de 2,6% nos custos operacionais da soja. O
resultado direto destes impactos é a redução da renda do produtor rural,
com impacto indireto na competitividade do agronegócio do estado e,
consequentemente, em toda a economia local.

Competências operacionais: cooperativas
A origem do uso do sistema de cooperativas remonta ao período da
imigração, em que através da cooperação - cultura dos imigrantes,
principalmente europeus, nesta região do país - estes buscavam atender
suas próprias necessidades de negociação de produtos e mesmo de
serviços de educação e lazer.
No fim da década de 60, o movimento ganha ainda mais relevância, com
projetos de integração, desenvolvidos conjuntamente pelo Incra – Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, DAC – Departamento de
Assistência ao Cooperativismo da Secretaria da Agricultura do Estado do
Paraná e Acarpa Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná
(hoje Emater/PR) , com o apoio do Banco do Brasil, BRDE – Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BNCC – Banco Nacional
de Crédito Cooperativo e CFP – Comissão de Financiamento à Produção.
Dessa reestruturação, nasce a Ocepar, hoje um sistema que combina três
estruturas distintas: Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do
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Fonte: OCEPAR, 2018.

Paraná - Ocepar, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
- Sescoop PR e a Federação e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná – Fecoopar. Estas acabam por dedicar-se à representação, ao fomento,
ao desenvolvimento, à capacitação e promoção social das cooperativas
paranaenses, buscando atuar como instrumento de modernização empresarial
das sociedades cooperativas, aumentando a agilidade e competitividade delas
no mercado, e, por consequência, agindo como facilitador logístico no contexto
estadual e nacional.
Neste contexto, conforme o ranking “Melhores e Maiores Empresas
do Brasil – 2018”, apresentado pela Revista Exame, destacam-se as
cooperativas paranaenses COAMO, C. Vale, Lar, Cocamar e Integrada.
Os dados mais relevantes sobre estas e outras cooperativas citadas
na publicação são apresentados detalhadamente no Produto 6 –
Contextualização, Vol. 3 – Infraestrutura.
A despeito da maneira como a economia se organizou para atender
as demandas próprias de escoamento e distribuição de produção até
o momento, a cada reestruturação das relações intra e inter-regionais
surgem novas possibilidades de desenvolvimento econômico, a partir das
quais estas novas demandas geram os ditos nódulos logísticos e, deles,
novos mercados regionais ou globais.
Da avaliação dos cenários prospectivos da área de influência da
Metrópole Paraná Norte, com redes simuladas de comportamento

de fluxos de tráfego, é possível identificar os pontos mais adequados
à implantação de novos parques industriais e de atendimento às
necessidades de mobilidade e escoamento da região, não só atuais
como também diretrizes para atendimentos futuros.

Considerações sobre a organização logística da Metrópole Paraná Norte
Conforme visto, a região não apresenta carências em termos de
infraestrutura de mobilidade, mas sim de manutenção e desenvolvimento
que não permitam sua obsolescência.
Com base empírica, a organização logística desta região ocorreu
atendendo a necessidades percebidas pelos produtores locais, que,
por meio de organização e políticas associativistas, estabeleceram uma
rede de atendimento com beneficiamento, armazenamento e distribuição
otimizadas. Assim, os nódulos logísticos dessa região desenvolveram-se
de maneira orgânica, buscando as melhores condições, ao passo que
não viabilizaram grandes estruturas em relação ao porte operacional
e ficaram restritos à produção já desenvolvida regionalmente. Não
são projetados centros integrados, já que o atendimento é voltado
explicitamente às produções já estabelecidas na escala local. As
infraestruturas de escoamento e beneficiamento são focadas na produção
agrícola de commodities, sem estímulo ao desenvolvimento diversificado
(incluindo industrial e manufaturado).
Por outro lado, a implementação formal de nódulos logísticos, pontos com
infraestrutura de suporte à produção, com acesso a diferentes modalidades
de transportes, operando, no aspecto funcional, dentro das melhores
condições de distância, velocidade e capacidade, são uma ferramenta de
desenvolvimento social e sustentável que busca a distribuição e estimula
cadeias produtivas com diversidade e potencial de captação. Viabiliza a
instalação de centros de distribuição e implementação de estruturas como
aeroportos de grande porte com enfoque em transporte de cargas, e com
potencial de desenvolvimento econômico e geração de empregos.
Se políticas públicas trabalham as possibilidades de atuação no nível
estratégico, são capazes de prever planos de mobilidade, associar a
novas demandas de mercado e antever cadeias logísticas, combinando
investimentos e interesse social e público. A integração do planejamento
da região combina diferentes eixos e permite que um seja complementar
ao outro, otimizando o recurso e permitindo o desenvolvimento sustentável.

4.4. Habitação
A partir da implementação da Lei nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, a
habitação de interesse social tem sido objeto de legislação específica no
cenário nacional, com a instituição da Política Nacional de Habitação, e
na sequência, com a aprovação da Lei nº11.124/2005 que criou o Sistema
Nacional de Habitação, o Plano Nacional de Habitação - PLANHAB.
Em 2009, foi aprovada a Lei Federal 11.977, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e sobre a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas. Em 2017 foi aprovada a

Lei nº 13.465, que substituiu a Lei 11.977/09 e alterou outras leis – entre
elas o Estatuto da Cidade e a Lei de Registros Públicos.
É importante destacar a concentração do déficit habitacional em regiões
metropolitanas no país, (segundo IPEA, as RMs detinham 53,3% do total
do déficit habitacional brasileiro em 2010), o que torna esse tema de
especial interesse para o Plano da Metrópole Paraná Norte, que abriga
duas das quatro regiões metropolitanas paranaenses.
Embora o Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015) não inclua
explicitamente a habitação como Função Pública de Interesse Comum
(FPIC), porém o planejamento do uso e ocupação do solo implicam a
delimitação de áreas próprias para o adensamento urbano, assim como
a tipologia de habitação adequada a cada região.
Nesse sentido, Costa et al (2014, p.102) afirmam que devido à profunda
interdependência socioambiental entre municípios metropolitanos e o
caráter transversal da questão da moradia, as políticas habitacionais e
de ordenamento territorial devem integrar de forma prioritária a agenda
metropolitana, tornando-se fundamental a criação de mecanismos de
integração das diretrizes contempladas. Citam ainda a recomendação
do PlanHab (MCidades, 2009) de que haja dimensionamento integrado
(regional) do estoque de terras e déficit habitacional apenas se constatada a
insuficiência de cada município em atender suas necessidades isoladamente.
A seguir, apresenta-se o cenário atual da habitação de interesse social
nos quinze municípios integrantes do Plano da Metrópole Paraná Norte,
conforme informações extraídas de pesquisa realizada pela COHAPAR
no período entre 2015 e 2016 junto aos municípios, entre outras fontes.

Déficit Habitacional Municipal
Considera-se déficit habitacional qualquer domicílio no qual se encontre
uma das situações abaixo:
• Habitação precária (domicílios improvisados ou rústicos);
• Coabitação familiar (soma dos cômodos e das famílias conviventes
com intenção de constituir um domicílio exclusivo);
• Ônus excessivo com aluguel (famílias com rendimento de até três
salários mínimos e gasto superior a 30% da renda familiar); ou
• Adensamento excessivo de moradores em imóveis alugados (mais de
três moradores por dormitório).
No Brasil, em 2015, o déficit habitacional estimado correspondia a 6,355
milhões de domicílios, dos quais 87,7% estavam localizados em áreas
urbanas. Em relação ao estoque de domicílios particulares permanentes e
improvisados do país, o déficit habitacional correspondia a 9,3% em 2015
(Fundação João Pinheiro, 2018), sendo que o Paraná apresentou déficit
de 290 mil moradias, cerca de 7,5% do total de moradias do estado,
distribuídas conforme a figura 4.16. Ressalte-se que a maior concentração
do déficit habitacional urbano no Brasil (89,6%) é encontrada entre as
famílias com renda mais baixa (de 0 a 3 Salários Mínimos).
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Figura 4.16. Déficit Habitacional de acordo com a tipologia (2015)
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Tabela 4.3. Informações sobre órgãos voltados para habitação
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Adensamento Excessivo de Moradores em Imóveis Alugados

Fonte: COHAPAR, 2019.

identificadas favelas em Apucarana, Jandaia do Sul e Londrina, sendo
que esta acumula o maior número, no caso, 40.
Pesquisas de 2015 e 2016 apontaram a existência de loteamentos
irregulares e/ou clandestinos em Ibiporã, Jataizinho e Mandaguaçu, com
a maior parte das edificações em Jataizinho.

Adensamento
Excessivo
nsamento Excessivo
de Moradores
em Imóveis
Alugadosde Moradores em Imóveis Alugados
Fonte: IBGE, 2015.

Quanto aos municípios integrantes do Plano da Metrópole Paraná Norte,
apesar de algumas informações encontrarem-se desatualizadas, o Atlas
das Necessidades Habitacionais no Paraná (IPARDES, 2004), elaborado
pelo IPARDES, apresentou um quadro no qual os quinze municípios
totalizavam um déficit aproximado de 25.000 unidades habitacionais,
sendo que Londrina e Maringá acumulavam em torno de 60% desse total,
seguidos por Apucarana com 8%.
No que se refere à inadequação habitacional e à infraestrutura, o
Atlas ainda demonstra que a soma das carências atingia um total de
20.000 e as deficiências atingiam em torno de 150.000 unidades, das
quais aproximadamente 56.000 situavam-se em Londrina e Maringá.
Apucarana apresentava 19.000 unidades nessa situação, enquanto
Sarandi chegava perto de 17.000 unidades, que representavam 85%
das unidades habitacionais do município. Considerando-se que, segundo
a pesquisa realizada pela COHAPAR, não houve implantação de
conjuntos habitacionais após 2015 e 2016, é provável que o déficit e a
inadequação habitacional tenham se agravado. Este déficit se acumula
nas faixas de renda entre 0 e 3 SM, em consonância com o que ocorre
no país, e representa 72% do total da Métropole.
A tabela 4.3 apresenta as informações sobre órgãos, setores,
departamentos ou técnicos responsáveis pela elaboração das políticas e
ações voltadas para habitação.
Nenhum dos municípios apontou a existência de conjuntos habitacionais
parcial ou integralmente vazios e/ou degradados, porém foram
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Todos os municípios elaboraram ou encontram-se elaborando o PLHIS
(Plano Local de Habitação de Interesse Social) e há aproximadamente
55.000 interessados em programas habitacionais em Londrina e 10.000
em Maringá e Cambé, representando 76% das famílias cadastradas
nestes programas, conforme dados da COHAPAR (2019).
A maior área de terras disponíveis para a construção de habitação popular
encontra-se no município de Ibiporã, onde há mais de 85 milhões de
metros quadrados de área particular e 27 milhões de metros quadrados
de área pública. Maringá totaliza aproximadamente 30 milhões de metros
quadrados de área pública disponível para HIS enquanto Sarandi se
aproxima de 10 milhões.
Maringá e Ibiporã concentram o maior número e a maior área de vazios urbanos
dotados de infraestrutura (28.751.524m²), sendo que a primeira representa
sozinha 82% do total deste tipo de área na Metrópole Paraná Norte.
As maiores área de ZEIS previstas em áreas ocupadas encontram-se em
Rolândia e Ibiporã, somando pouco mais de 100 milhões de metros
quadrados, equivalentes a 98% do total, enquanto a maior área de ZEIS
prevista em áreas vazias encontra-se em Sarandi, com pouco mais de
2 milhões de metros quadrados, seguida de Londrina e Ibiporã, com
aproximadamente 1,5 e 1 milhão de metros quadrados respectivamente.
Os dados referentes a programas habitacionais realizados pelas
prefeituras nos últimos 4 anos e o número de unidades construídas são
apresentados na tabela 4.4, após a qual são apresentados os mesmos
dados para outros agentes municipais.

Tabela 4.4. Programas habitacionais realizados pela prefeitura

Programa Minha Casa Minha Vida

Ano da Pesquisa

Municípios

Número de Unidades

2016

Londrina

2.786

2015

Maringá

666

2016

Cambé

402

2016

Jataizinho

89

2016

Mandaguaçu

440

2016

Rolândia

1.243

Segundo notícias publicadas em jornais no final de 2018, a Caixa
Econômica Federal ampliou em R$8,7 bilhões, os recursos do crédito
habitacional destinados às faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa,
Minha Vida, voltadas para famílias com renda de até R$4 mil. A linha
utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A
medida faz parte da estratégia de priorizar os programas sociais voltados
à renda mais baixa nas concessões do crédito imobiliário. De acordo com
a Caixa, também estão sendo priorizados os financiamentos de imóveis
novos. As faixas 1,5 e 2 concentram 86% de todos os financiamentos do
Minha Casa, Minha Vida pela Caixa, segundo o banco.
Conforme dados da Caixa (2019), há cinco novas faixas de financiamento
para o Programa Minha Casa, Minha Vida em cada região do país, definidas
conforme o porte dos municípios. No Sul, os valores variam de 90 a 200
mil reais e no final de 2018 foram entregues 50 unidades residenciais em
Mandaguari com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida.

Fonte: COHAPAR, 2019.

A classificação dos municípios do Plano da Metrópole Paraná Norte
dentro destas faixas pode ser vista na tabela 4.5.

Mapeamento da situação habitacional por município

Tabela 4.5. Novas Faixas de Financiamento para o Programa Minha Casa Minha Vida

Questões enfrentadas com relação à solução do déficit de habitação de
interesse social nos municípios:
• Apucarana: A prefeitura estima que haja cerca de 2,5 mil imóveis
pendentes de regularização fundiária;
• Arapongas: Conforme a COHAPAR, a previsão é de que sejam construídas
500 moradias para a faixa 1,5, destinadas a famílias que possuam renda
mensal de até R$2.350, e 1.300 residências nas faixas 2 e 3, para famílias
com renda de até R$6.500 mensais. Para o presidente da COHAPAR, essas
faixas também fazem parte do plano de redução do déficit habitacional
do Estado, além de programas que favorecem pessoas em vulnerabilidade
social, como o Família Paranaense.
• Cambé: O município encontra-se limítrofe ao polo regional (Londrina)
e com isso torna-se atraente para uma maior demanda de habitação de
interesse social.
• Londrina: Conforme a COHAB, apesar da redução dos recursos
destinados a construção de unidades habitacionais aos mais necessitados, a
Companhia continuou atuando no atendimento à faixa 1 (renda familiar até
1,8mil reais), na qual encontram-se mais de 80% dos inscritos no Cadastro
Municipal. O Programa Minha Casa, Minha Vida, para a faixa 1,5 (2,6 mil
reais) foi outra forma de atender às famílias cadastradas.
Nos últimos quatro anos o número de ocupações irregulares saltou de
menos de um milhar para mais de quatro mil famílias, perfazendo um total
de mais de doze mil pessoas vivendo em habitações precárias.
Até 2009 a Companhia possuía 22 mil inscritos no seu cadastro. Com a
instituição do Programa Minha Casa, Minha Vida, este número mais que
dobrou, chegando a 50 mil cadastros de interessados, o que exige um
esforço maior da Prefeitura Municipal para o seu atendimento.

Capitais classificadas pelo IBGE como metrópoles

––

Demais capitais estaduais, municípios de regiões
metropolitanas a partir de 100 mil habitantes;
Capitais regionais, classificadas pelo IBGE, com
população a partir de 250 mil habitantes.

––
––
––
––

Municípios com população igual ou
maior que 250 mil habitantes
Municípios de regiões metropolitanas
até 100 mil moradores;
Capitais regionais com menos de 250 mil habitantes.

– – Cambé;
– – Sarandi.

Municípios com população maior ou igual a 50 mil
habitantes e menor que 250 mil habitantes.

– – Rolândia.

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes.

––
––
––
––

Ibiporã;
Mandaguari;
Paiçandu;
Marialva.

Demais municípios.

––
––
––
––

Cambira;
Jandaia do Sul;
Mandaguaçu;
Jataizinho.

Londrina;
Maringá;
Apucarana;
Arapongas.
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Figura 4.17. Mapeamento da situação habitacional por município
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Fonte: COHAPAR, 2010.
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Captações de Água

4.5. Saneamento
Condições Gerais do Serviço de Abastecimento de Água (SAA)
De acordo com as informações disponibilizadas pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações Sobre Saneamento)(2016), a população
urbana dos municípios compreendidos nesse estudo é atendida em sua
totalidade por abastecimento de água, exceto o município de Ibiporã,
com um atendimento total de 99,6%, não alcançando integralmente o
abastecimento de água na área urbana.
O consumo médio per capita de água varia de 130 a 188L/hab.dia
considerando os 15 municípios em estudo. Os índices de perdas na
distribuição de água na região são altos, variando de 24,2% para o
município de Cambira a 53% para o município de Marialva.
As informações do SNIS (2016), contemplando os municípios desse
estudo, referentes aos percentuais de abastecimento urbano de água,
consumo médio per capita, extensão da rede de distribuição de água
tratada, bem como os índices de perdas na distribuição, são detalhados
no Produto 6 - Contextualização, Vol. 3 – Infraestrutura.
Para a análise da região em estudo de maneira geral, foram calculados
os índices proporcionalmente à população urbana dos municípios e
transpostos para o total da região, conforme mostra a figura 4.18.
Figura 4.18. Visão Geral do SAA da Região

TOTAL

POPULAÇÃO URBANA (2016):

1.578.588 HAB.

ÍNDICE DE ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA

CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA PER CAPITA

150,8
L
HAB. DIA

EXTENSÃO DA REDE

7.493 km
km

99,99%

PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO

31%

Fonte: Adaptado SNIS, 2016.
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A captação de água bruta dos municípios compreendidos na análise
apresenta uma vazão aduzida de aproximadamente 25.000m³/h, por
meio de 148 captações, as quais compreendem mananciais subterrâneos
e superficiais, distribuídas em quatro bacias hidrográficas, sendo elas:
• Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó;
• Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi;
• Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí; e
• Bacia Hidrográfica Paranapanema 3.
A Bacia Hidrográfica que mais contribui com fornecimento de água
para o abastecimento humano da região é a Bacia Hidrográfica do
Rio Tibagi, com uma vazão aduzida em manancial superficial de
11.745m³/h, equivalente a 60,71% do total captado. Em seguida, a
Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó fornece uma vazão de 7.269m³/h de
água, que equivale a 37,58% do total, e por último a Bacia Hidrográfica
do Rio Ivaí com apenas 1,71%, que representa uma vazão de 331m³/h.
Considerando as captações superficiais das bacias, juntas, somam uma
vazão de aproximadamente 19.345m³/h. Por fim, na Bacia Hidrográfica
Paranapanema existem apenas três captações, todas subterrâneas.
Quanto aos municípios, Londrina, Maringá e Rolândia possuem as
maiores captações superficiais, enquanto em Paiçandu e Mandaguaçu a
vazão captada provém totalmente de manancial subterrâneo. De modo
esperado, as maiores vazões totais são captadas em Maringá e Londrina.
Além da análise realizada das vazões captadas atualmente para
abastecimento de água, é necessária também, considerando o padrão
de localização das áreas urbanas dos municípios em divisores de águas,
uma análise da localização das captações e as bacias hidrográficas
correspondentes, ilustrada na figura 4.19.
Os principais desafios da região na área do abastecimento humano
estão ligados às características geográficas da região, uma vez que os
municípios estão localizados, em grande maioria, nas áreas com baixa
disponibilidade hídrica, nos divisores de águas, onde os corpos hídricos
não possuem muitos contribuintes, em regiões de nascentes. Portanto, a
preservação das nascentes das Bacias Hidrográficas que compõem o
estudo é de extrema importância para garantir a água em quantidade e
qualidade para abastecimento na região. Ademais, outros usos de forte
presença, tais como agricultura e pecuária também merecem atenção com
relação a critérios qualiquantitativos, já que exercem grande influência
sobre os recursos hídricos.

Figura 4.19. Localização das Captações para Abastecimento de Água e Estações de Tratamento de Efluentes
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Fonte: SANEPAR, 2017.
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Esgotamento Sanitário
Para análise da cobertura de coleta e tratamento de efluentes domésticos
foram analisadas as parcelas urbanas da população dos 15 municípios
compreendidos nesse estudo. Como referência, para a caracterização do
esgotamento sanitário, foram utilizadas informações do estudo do Atlas
Esgotos (ANA, 2017), que apresenta os índices de coleta, tratamento e
solução individual de todos os municípios do Brasil, de forma consolidada
com dados primários e secundários.
De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Ibiporã
apresenta atendimento integral da área urbana com coleta e tratamento de
esgoto. Maringá, considerado o segundo maior município do estudo, em
termos de população urbana, também alcança um índice de cobertura de
100% somando os percentuais de coleta e tratamento e solução individual.
Já os municípios de Cambé, Londrina, Jataizinho e Marialva alcançam
percentuais acima de 90% somando soluções individuais e parcela de
efluentes que são coletados e chegam até ETE’s para tratamento. Os
municípios de Cambira e Sarandi são os que apresentam os piores índices
entre os municípios estudados, com 95,7% e 89%, respectivamente, da
população urbana sem qualquer tipo de tratamento do esgoto doméstico
urbano. Os demais municípios possuem percentuais de tratamento dos
efluentes oriundos da população urbana acima de 50%.
Os quinze municípios somam mais de 6.000km de rede coletora (SNIS,
2016), e um per capita médio de esgoto produzido de 120,62L/hab. dia.
Com os percentuais de cobertura aplicados proporcionalmente na
população urbana de todos os municípios, foi possível definir um panorama
geral da cobertura do tratamento de esgotos na região, que gerou um total
de 76% de toda a população urbana do município com coleta e tratamento
de esgoto e 9,5% com soluções individuais, o que resulta em um total de
85% de todo o efluente gerado pela população urbana com algum tipo de
tratamento. A figura 4.19 apresenta as características gerais da cobertura
de esgotamento sanitário da região em estudo.
Figura 4.20. Visão Geral do SES da Região

TOTAL

POPULAÇÃO URBANA (2016):
1.578.588 HAB.

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO

76,05%

PRODUÇÃO MÉDIA DE ESGOTO PER CAPITA

14,48%

120,62
L
HAB. DIA

Com coleta e com tratamento
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ETE

EXTENSÃO DA REDE

6.226,53 km
0,01%
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km

Fonte: SNIS, 2016 e ANA, 2017.
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Segundo informações do Atlas Esgotos (ANA, 2017), todos os municípios,
exceto Jataizinho, são enquadrados como municípios com vazão restritiva,
com baixa disponibilidade hídrica.
Visando ao aumento dos índices de tratamento do país, o Plano Nacional
de Saneamento Básico – PLANSAB (2013) prevê metas progressivas para
a cobertura de esgotamento sanitário. As metas definidas no PLANSAB
para a região sul do Brasil são de 84% dos domicílios urbanos atendidos
com coleta e tratamento ou soluções individuais (fossa séptica) para o
ano de 2018, 88% para 2023 e 96% para 2033.

Estações de Tratamento de Esgotos
Para tratar os efluentes urbanos coletados, existem 30 Estações de Tratamento
de Esgoto (ETE’s) compreendendo os municípios desse estudo, somando
uma vazão tratada de aproximadamente 2.000L/s. A tabela 4.6 mostra a
quantidade de ETE’s existentes e a vazão tratada por município.
Tabela 4.6. Quantidade de ETE’s e Vazão Tratada por Município
Município

Quantidade de ETE’s

Vazão Tratada (L/s)

Apucarana

2

101,7

Arapongas

2

61,7

Cambé

2

102,2

Cambira

0

0,0

Ibiporã

2

50,0

Jandaia do Sul

1

16,6

Jataizinho

1

50,0

Londrina

5

934,7

Mandaguaçu

1

6,4

Mandaguari

3

24,1

Marialva

3

27,2

Maringá

3

435,3

Paiçandu

1

24,0

Rolândia

3

29,2

Sarandi

1

50,0

Total

30

1.913,1

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017).

Com as cargas geradas, percentuais de coleta, tratamento e solução
individual, e as informações das ETE’s, bem como suas eficiências de
remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), que é um parâmetro
químico indicativo da presença de matéria orgânica na água, pode ser
calculada a quantidade de carga remanescente de cada município.

O valor de eficiência média de remoção de DBO para solução individual
foi adotado do Atlas Esgotos (ANA, 2017), de 60%.
Considerando a característica da região, que, conforme visto anteriormente,
possui a maioria da área urbana dos municípios localizada em divisores
de águas, inseridos em mais de uma bacia hidrográfica, é necessária a
análise da localização da ETE e da bacia onde as cargas remanescentes
das ETE’s são lançadas. O mapa 4.19 mostra a localização das ETE’s
existentes compreendendo os 15 municípios do universo desse estudo.
Para análises do esgotamento sanitário em paralelo aos recursos hídricos,
foram elaborados fluxogramas de cargas, com as cargas geradas e
lançadas, por bacia hidrográfica, que permitem ter uma ideia geral da
destinação dos efluentes em relação às Bacias Hidrográficas.
A Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó gera aproximadamente 23 toneladas de
DBO/dia com um lançamento de aproximadamente 11 toneladas de DBO/
dia após todos os processos de tratamento.

A Bacia Hidrográfica Paranapanema 3 produz um total estimado
de 5.241kg DBO/dia, dentre as Bacias, a que menos tem geração
de carga orgânica. Quase toda a carga gerada, de acordo com a
metodologia citada, é coletada e tratada. São lançados 1.530kg de
DBO remanescente, por dia.
A Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, pelas estimativas elaboradas, gera uma
carga total de 20.703kg de DBO/dia, com um lançamento de 7.946kg
DBO/dia.
A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi tem a maior geração de carga entre
os municípios da região em estudo, com um total de 35.889kg DBO/dia.
Desse valor total, após passar pelas estações de tratamento, soluções
individuais, ou ainda, sem nenhum tratamento, são lançados 10.977kg
DBO/dia.
As cargas estimadas por bacia podem ser visualizadas na figura 4.20.

Figura 4.21. Cargas Estimadas para as Bacias Hidrográficas dos Rios Pirapó, Paranapanema 3, Ivaí e Tibagi
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Fonte: ANA, 2017.
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Proposta de Classificação dos Municípios

Atendimento por rede de drenagem

Para uma análise geral do esgotamento sanitário da região, foi
desenvolvida uma metodologia gráfica para classificar os municípios de
acordo com a carga gerada do município e do índice de cobertura.
Com a análise gráfica, foram definidos quatro grupos de municípios, de
acordo com as suas problemáticas. Pode-se visualizar a classificação
proposta na figura 4.22.

A urbanização está acompanhada de impactos significativos ao meio
ambiente, tanto na produção de resíduos, geração de esgotos sanitários,
quanto de poluição do ar e sonora. Além disso, as ações antrópicas
também elevam o índice de impermeabilidade do solo nessas áreas,
gerando a necessidade de investimentos em drenagem urbana.

Figura 4.22. Agrupamento dos Municípios em Relação ao Índice de Cobertura e à
Carga Gerada

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) apresentou
um estudo sobre drenagem de águas pluviais para o ano de 2015, onde é
possível quantificar e caracterizar a drenagem urbana dos municípios do
Brasil. Dos 5.570 municípios do País, 2.541 (cerca de 45%) responderam
sobre a situação de drenagem para elaboração das informações.
Dos municípios do presente estudo, há informações disponíveis sobre 13,
sendo que apenas Sarandi e Ibiporã não apresentaram tais dados. Londrina
é o município que possui a maior extensão de vias públicas em áreas
urbanas, com 2.252km, sendo que, destes, 1.400 (62%) possuem redes ou
canais de águas pluviais subterrâneos. Maringá se aproxima de Londrina,
com 2.176km de vias públicas, porém com maior extensão de redes ou
canais de águas pluviais subterrâneos, 1.901 (87%). O estudo do SNIS
quantifica também a quantidade de bocas de lobo existentes e poços de
visita. Tanto Londrina quanto Maringá apresentam 40.000 bocas de lobo,
porém Londrina possui 25.000 poços de visita (PV) enquanto Maringá
não apresenta nenhum. Os dados detalhados para cada município são
detalhados no Produto 6 - Contextualização, Vol. 3 - Infraestrutura.

4.6. Saúde
Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, 2019.

Os municípios foram classificados da seguinte forma:
• Grupo 1 – Municípios com baixa carga gerada de DBO e um alto
índice de cobertura de esgotamento sanitário, acima da meta do
PLANSAB para 2018. São eles: Ibiporã, Marialva, Cambé e Jataizinho;
• Grupo 2 – Municípios onde o índice de cobertura é ótimo, atendendo
as metas finais do PLANSAB para 2033, porém com alta geração de
DBO em relação à população urbana, e requerendo uma constante
atenção no funcionamento do SES existente, com a boa operação das
ETE’s e eficiências de remoção de DBO. São eles: Maringá e Londrina;
• Grupo 3 – Municípios com cobertura média a boa para tratamento
de efluentes, acima de 50%, mas que não atingem a meta do PLANSAB
e necessitam de ampliação no SES para atingir um nível satisfatório de
atendimento de esgoto. São eles: Arapongas, Rolândia, Apucarana,
Mandaguari, Mandaguaçu, Paiçandu e Jandaia do Sul;
• Grupo 4 – Municípios que, apesar da baixa/média geração de
cargas, possuem índices de tratamento muito baixos e necessitam realizar
grande esforço para atingir as metas estabelecidas pelo PLANSAB para
os anos de 2018, 2023 e 2033. São eles: Sarandi e Cambira.
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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), cuja atribuição é
a formulação e desenvolvimento da Política Estadual de Saúde, de modo a
organizar o Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná, este é divido em seis
Macrorregionais de saúde (Leste, Campos Gerais, Centro Sul, Oeste, Noroeste
e Norte).
Há uma subdivisão dentro das Macrorregionais em 22 Regionais de Saúde
sendo que os municípios abordados neste Plano encontram-se em duas
Macrorregionais (Noroeste e Norte) e cinco regionais (15ª – Maringá; 16ª –
Apucarana; 17ª – Londrina; 18ª – Cornélio Procópio e 22ª - Ivaiporã), conforme
pode ser observado na figura 4.23.
Na esfera municipal, a administração de estabelecimentos de saúde pode ser
feita de diferentes formas. Por meio da figura 4.24 é possível observar, para a
região em estudo, como é distribuída a administração dos estabelecimentos de
saúde.
Pode-se observar que para a grande maioria dos municípios a administração de
estabelecimentos de saúde é feita por pessoas físicas, seguido pela administração
por entidades empresariais. A administração pública contribui com uma parcela
menos expressiva como pode ser observado para os municípios de Londrina e
Maringá. Com relação aos tipos de estabelecimentos de saúde, a tabela
4.7 sintetiza o número de estabelecimentos por município.

Figura 4.23. Regionais de Saúde para a Metrópole Paraná Norte

Legenda
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Regional de Saúde 17

Regional de Saúde 16

Regional de Saúde 18

Regional de Saúde 22

Fonte: Adaptado de SESA, 2018.

Tabela 4.7. Equipamentos de saúde

Município

UPAs

PS

UBS

Postos
de
Saúde

Maternidades

Hospitais

Apucarana

1

-

32

-

2

4

Arapongas

4

-

30

-

3

3

Cambé

1

-

13

1

1

2

Cambira

-

-

2

1

0

1

Ibiporã

1

-

9

-

1

2

Jandaia
do Sul

1

-

6

1

2

1

Jataizinho

-

-

3

-

0

1

Londrina

2

3

51

5

5

10

Mandaguaçu

-

-

2

3

1

1

Mandaguari

-

1

8

-

2

1

Marialva

-

-

9

2

0

1

Maringá

2

-

37

-

6

8

Paiçandu

-

-

6

1

0

1

Rolândia

1

-

9

-

1

2

Sarandi

1

-

10

-

1

1

Total

14

4

227

14

25

39

Fonte: IPARDES, 2017 e DATASUS, 2018.

Figura 4.24. Número de Estabelecimentos de Saúde por Esfera Jurídica
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A figura 4.25 demonstra a localização dos equipamentos de saúde
identificados, onde é possível observar a maior concentração nas
cidades polo – Londrina, Apucarana e Maringá. Além destes, nota-se
que o município de Arapongas conta com número e espacialização de
equipamentos de saúde aparentemente adequados.
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Fonte: IPARDES, 2017.
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Figura 4.25. Equipamentos de saúde

Figura 4.26. Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal - Dimensão Saúde
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Fonte: SEDU, 2019 e DATASUS, 2018.

Para uma avaliação da qualidade da saúde nos municípios paranaenses, o
IPARDES publica anualmente o índice IPARDES de Desempenho Municipal
(IPDM), que varia de 0 a 1 e permite realizar o acompanhamento do
desempenho dos municípios ao longo dos anos levando em consideração
três dimensões importantes: renda e emprego, educação e saúde.
Para a dimensão saúde o IPDM é calculado a partir do percentual de
mais de seis consultas pré-natais por nascido vivo, percentual de óbitos
por causas mal definidas e percentual de óbitos de menores de cinco
anos por causas evitáveis por nascidos vivos.
A análise da situação da saúde dos municípios englobados nesta
avaliação foi feita utilizado-se a base de dados do IPDM na dimensão
saúde, para o ano de 2015, sendo este o mais atualizado disponibilizado
pelo IPARDES, conforme ilustra a figura 4.25.
Por meio do mapa 4.26 pode-se observar que todos os municípios apresentam
IPDM para a saúde na categoria Médio e Alto desempenho. Condições
socioeconômicas e ambientais influenciam diretamente no perfil de saúde da
população, de acordo com o padrão de caracterização demográfica. Existe uma
forte correlação entre o padrão de desenvolvimento de um município e do bem
estar humano com a tabela de doenças e óbitos. Populações mais jovens tendem
a apresentar perfis de morbimortalidade associados a problemas perinatais,
doenças infecciosas e parasitárias, entre outros, enquanto que populações mais
envelhecidas tendem a apresentar problemas mais correlacionados com doenças
circulatórias, neoplasias, entre outros (IPARDES, 2004).

0,6 a 0,8 (Médio desempenho)
Fonte: IPARDES, 2015.

4.7. Segurança
Para diagnóstico do panorama atual de segurança pública nos municípios
do plano, foram utilizados dados disponibilizados pela Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná a respeito
de crimes violentos resultantes em morte. Nas figuras 4.27 e 4.28 são
apresentados os dados para os anos de 2012 e 2017, respectivamente.
Segundo dados da SESP, houve uma redução de 31,4% na incidência
de crimes resultantes em morte no conjunto de municípios da Metrópole
Paraná Norte entre os anos de 2012 e 2017, indo de 379 para 260
crimes. Os municípios que se mantiveram com maior incidência de
crimes violentos foram Londrina, Sarandi e Maringá, apesar da redução
significativa dos números de crimes nestes municípios.
Figura 4.27. Número de Crimes Violentos por Município em 2012
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Fonte: SESP, 2012.
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Figura 4.28. Número de Crimes Violentos por Município em 2017

Figura 4.30. Taxa de Crimes Violentos por 100 Mil Habitantes em 2017
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Para uma comparação mais precisa entre os municípios, foi utilizado
o índice de crimes violentos por 100 mil habitantes, o qual leva em
consideração a população de cada município (estimada pelo IBGE nos
respectivos anos de levantamento), porém, deve-se ter atenção redobrada
na presença de municípios com populações muito pequenas, visto que
um crime gera um aumento significativo neste índice. Visando a minimizar
os erros gerados em municípios com populações pequenas, foi utilizada
a taxa média de crimes entre os anos de 2012 e 2017.
Com objetivo de facilitar a visualização espacial destas taxas, são
apresentadas nas figuras 4.29 e 4.30 com os dados da Taxa de Crimes
Violentos por 100 mil Habitantes para os municípios da região nos anos
de 2012 e 2017 e na sequência a Taxa Média de Crimes Violentos no
intervalo entre eles. Em um panorama geral fica evidente a evolução em
quase todas as cidades, nas quais os índices de crimes vêm reduzindo
ano após ano.
Figura 4.29. Taxa de Crimes Violentos por 100 Mil Habitantes em 2012
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Fonte: SESP, 2017.

Pela análise das figuras, nota-se que quando é considerado o número de
crimes violentos por 100 mil habitantes há uma mudança considerável no
panorama de segurança nos municípios da região. Londrina, por exemplo,
apresenta o maior total de crimes violentos, porém quando se avalia a taxa
para cada 100 mil habitantes, nota-se que o município está entre aqueles
com baixos índices. Esta informação é mais tangível para comparação dos
dados entre os municípios, visto que leva em conta o número de habitantes.
Ressalta-se que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que
taxas acima de 10 homicídios para 100 mil habitantes caracterizam
casos de violência epidêmica nos municípios. Em 2012, os municípios
mais violentos eram Paiçandu, Sarandi e Cambé e apenas Mandaguaçu,
Marialva e Cambira apresentavam taxas inferiores à recomendada pela
OMS. Já em 2017, os municípios mais violentos foram Paiçandu, Jataizinho
e Sarandi enquanto Maringá, Marialva, Apucarana, Arapongas e Cambé
foram os menos violentos (Cambé chegou a reduzir 83% a taxa de
crimes violentos). Cabe ressaltar que como Jataizinho possui um número
de habitantes pequeno, um único crime varia significativamente o índice
de crimes por 100 mil habitantes, podendo distorcer a realidade vivida
no município. Apenas Sarandi fica acima da taxa média de crimes do
Paraná (27,4 homicídios/100 mil habitantes) conforme dados do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
No que tange aos equipamentos de segurança, através da base de
dados da SEDU (Secretaria de Desenvolvimento Urbano) PARANACIDADE
– INTERATIVO, foram localizados os equipamentos de segurança dos
municípios abordados no Plano. A partir da correlação entre o número de
equipamentos e a população total de cada município foi obtida a média
de habitantes atendidos por unidade de segurança. Ressalta-se, porém, que
a ferramenta inclui as unidades de corpo de bombeiros na categoria de
segurança, e que nos municípios de Cambé, Cambira, Ibiporã e Jataizinho
não constam equipamentos relativos à segurança.

Fonte: SESP, 2012.
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Figura 4.31. Média de habitantes por equipamento de segurança

4.8. Educação
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A análise da condição da Educação nos municípios da Metrópole Paraná
Norte foi realizada inicialmente com base no acompanhamento do número de
matrículas nos ensinos infantil, pré-escola, fundamental e médio. Também foram
analisados dados de Ensino Superior. Estes dados são importantes por refletirem
a oferta de ensino e taxa de aproveitamento por parte da população como um
todo.
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O número de matrículas costuma ser um dos parâmetros abordados quando
se trata de índices e cálculo de parâmetros educacionais. Para os municípios
que integram o Plano da Metrópole Paraná Norte percebe-se uma variação
significativa com relação ao número de matrículas, conforme pode ser observado
na figura 4.34.
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Fonte: SEDU, 2019.

Com base nas informações apresentadas na figura 4.31, é possível
perceber contrastes na região, onde alguns municípios apresentam baixos
números de população atendida por equipamento, como Mandaguaçu,
e outros um número elevado, que certamente pressiona a qualidade do
atendimento, a exemplo de Londrina. Outro município que merece destaque
quanto à sua média de habitantes por equipamento, é o município de
Arapongas, que possui apenas um equipamento de segurança para toda
a população. A figura 4.32 apresenta a espacialização dos equipamentos
de segurança nos 15 municípios sede do Plano.

Figura 4.32. Equipamentos de segurança

Conforme se vê, o número de matrículas até a pré-escola aumentou em geral, com
algumas variações negativas aceitáveis, exceto as altas reduções em Apucarana,
Mandaguari e Marialva no período pré-escolar, o que já denota a necessidade
de um acompanhamento mais próximo pelos responsáveis pelo setor. O ensino
fundamental apresentou estabilidade, com oscilações normais para cima e para
baixo. Já o ensino médio apresentou ligeira queda generalizada nas matrículas,
com exceção de Cambira, que, dependendo da recorrência, pode representar
um problema sistêmico e também demanda de maior atenção, para que não
haja falta de mão de obra qualificada no futuro da região.
Já o percentual de crianças e adolescentes matriculados em relação ao total da
população nas faixas etárias correspondentes demonstra que, com relação ao
ensino básico, todos os municípios apresentam mais de 60% da população na
faixa etária de 0 a 14 anos devidamente matriculada, destacando-se os municípios
de Arapongas e Mandaguaçu. No que concerne ao ensino médio, apenas cinco
municípios apresentaram percentual de matrículas maior que o do ciclo básico,
sendo Londrina e Cambé a apresentar as maiores parcelas, enquanto Arapongas
se destaca negativamente, com apenas 22% da população apta a cursar o
ensino médio devidamente matriculada. Tais valores podem ser considerados
baixos, visto que essas porcentagens deveriam estar beirando os 100%, além de
corroborar com a percepção de um grau de abandono relativamente significativo
das etapas de ensino mais avançadas.
Figura 4.33. Porcentagem de crianças e adolescentes matriculados em relação
ao total da população nas faixas etárias de 0 a 14 anos e 15 a 17 anos
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Fonte: SEDU, 2019.
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Fonte: IPARDES, 2018; IBGE, 2010 e Fundação Lemann e Meritt, 2012.

92

Plano da metrópole paraná norte

Figura 4.34. Análise da taxa de matrículas por etapa educacional para o ano de
2016 em relação a 2015
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Tabela 4.8. Estimativa do número de professores por aluno para o ano de 2017

Município

Relação
Aluno/
Professor
(Creche)

Relação
Aluno/
Professor
(Pré-escola)

Relação
Aluno/
Professor
(Ensino
Fundamental)

Relação
Aluno/
Professor
(Ensino
Médio)

Apucarana

3

31

12

16

Arapongas

3

35

14

17

Cambé

3

24

15

20

Cambira

3

36

11

18

Ibiporã

4

43

13

16

Jandaia
do Sul

3

31

9

12

Jataizinho

4

32

13

21

Londrina

3

31

13

18

Mandaguaçu

7

60

12

22

Mandaguari

4

58

13

16

Marialva

4

35

11

15

14

Maringá

3

24

13

20

15
1

Paiçandu

3

44

16

24

Rolândia

4

34

14

18

Sarandi

5

54

16

27
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Fonte: INEP, 2017 e IPARDES, 2018.
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Outra vertente da avaliação sobre a qualidade do ensino permeia a relação
entre a capacidade de atendimento de professores e o número de alunos
por eles atendidos. Ainda não existem leis nacionais que estabeleçam um
número de professores mínimo para cada aluno. Porém, existe um Projeto de
Lei em trâmite no Senado, PL 597/07, que prevê uma mudança na lei Federal
de Diretrizes e Bases, artigos 23 e 25, com objetivo de fixar o número de
alunos por classe, conforme os seguintes critérios:

Creche / pré-escola:
• 5 crianças de até 1 ano, por adulto;
• 8 crianças de 1 a 2 anos, por adulto;
• 13 crianças de 2 a 3 anos, por adulto;
• 15 crianças de 3 a 4 anos, por adulto.

Ensino fundamental /ensino médio:
• 25 alunos em classes de 1º a 5º ano;
• 35 alunos em classes de 6º a 9º ano e de ensino médio.

14
15

15

Fonte: IPARDES, 2018.
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Esta seria uma forma de garantir o padrão de qualidade do ensino, não
sobrecarregando os profissionais da área, além de proporcionar um
ambiente educacionalmente mais propício ao aprendizado. Também pode
ser considerada uma forma de estimar se o número de professores está ou
não suficiente.
Como pode ser observado na tabela 4.8, para alguns municípios o número
de professores já não é suficiente, levando em consideração os números
estipulados pelo PL 597/07. No que diz respeito às creches, na estimativa
feita para 2017, apenas o município de Mandaguaçu não atendeu a
proporção de 5 alunos por professor, excedendo a taxa estabelecida pelo
PL 597/07. A etapa pré-escolar foi a que apresentou as maiores taxas de
aluno por professor. Todos os municípios apresentaram, para o ano de
2017, número de professores por aluno muito superior a 12 alunos por
profissional, destacando-se Mandaguaçu, Mandaguari e Sarandi. Com
relação aos ensinos fundamental e médio, todos os municípios atenderam
aos números de alunos por professor em 2017, porém essa aparente
“conformidade” pode estar relacionada ao abandono escolar, gerando
uma falsa percepção de adequação da relação observada. Assim, há
uma necessidade de aprofundamento da análise pelos responsáveis pela
educação na região.
Pode-se concluir, então, que a situação mais crítica concentra-se na etapa
do ensino infantil, que atualmente já não atende os números dispostos
no PL 597/07. Ao levar em consideração as projeções populacionais, a
tendência é que esta relação entre número de alunos e professores piore
significativamente, sendo necessários investimentos substanciais para o
atendimento da demanda futura.

Figura 4.35. Equipamentos de Educação
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Fonte: SEDU, 2019.

máquina copiadora e retroprojetor. Grande parte das escolas possui
acesso à internet.
Em termos de acessibilidade, os municípios de Mandaguari e Maringá
são os que apresentam maiores porcentagens de escolas adaptadas.

Conforme dados da SEED, no que tange a distribuição espacial das
instituições de ensino (pré-escolar, fundamental e médio), foram encontradas
515 unidades distribuídas na Metrópole, sendo que os municípios de
Londrina e Maringá acumulam 76% destas, além de 30 instituições de ensino
superior (IES), dentre públicas e privadas. Assim como no Ensino Básico, os
municípios de Londrina e Maringá destacam-se pela quantidade também no
Ensino Superior. São nove unidades em Londrina e dez em Maringá.

Um dos indicadores que possibilita o monitoramento da qualidade
educacional da população e o estabelecimento de metas é o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cujas metas são diferentes
para cada escola, as quais apresentam um objetivo em comum de
alcançar média 6,0 até 2022. Conforme apresentado no mapa a seguir,
é possível visualizar que, com exceção de Sarandi, Ibiporã e Jataizinho,
a Metrópole Paraná Norte já atende a esta meta.

A figura 4.35 apresenta a localização das instituições, categorizadas pelos
níveis de ensino: básico, profissional, básico e profissional (juntos) e superior.
Como esperado, as maiores concentrações dessas unidades está em Londrina
e Maringá, para atendimento de suas populações salientes.

Figura 4.36. Ideb para os anos iniciais (4 a série/5 o ano)

Para a avaliação da situação das escolas dos municípios em termos de
infraestrutura e equipamentos voltados ao ensino, foi utilizada a plataforma
QEdu idealizada em 2012 pela iniciativa de uma startup denominada
Meritt em parceria com a Fundação Lemann, que compila todos os dados
do censo escolar, Ideb, ENEM e Prova Brasil, fornecidos pelo MEC.
A porcentagem de escolas com biblioteca variou de 36% a 93%, sendo
que Apucarana contém o maior número de escolas com biblioteca. De
36% a 68% das escolas possuem laboratório de informática e as menores
porcentagens foram verificadas para existência de laboratório de ciências,
sala para leitura e sanitário fora do prédio da escola.
No que diz respeito aos equipamentos, pode-se dizer que as escolas
estão, no geral, bem equipadas, com exceção de antena parabólica,

Legenda
Abaixo de 6,0
Fonte: IPARDES, 2015.
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Entre os quinze municípios que compõem a Metrópole Paraná Norte, no
ano de 2016, três possuíam campus de instituições de ensino superior
na esfera administrativa federal: Apucarana (Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – Campus Apucarana), Jandaia do Sul (Universidade
Federal do Paraná – Campus Avançado de Jandaia do Sul) e Londrina
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Londrina)
(IPARDES, 2016). Os principais cursos de graduação fornecidos por estas
instituições são voltados à tecnologia, mais especificamente, engenharias.
Na esfera Estadual destacam-se as Universidades Estaduais de Londrina e
de Maringá, e a Universidade Estadual do Paraná – Campus Apucarana.
Com relação às avaliações externas 2016/2017, a UEL foi classificada
pelo MEC como sendo a 22ª melhor universidade pública do Brasil e a 2ª
melhor do Paraná. Entre as universidades estaduais a UEL foi classificada
como a 4ª melhor universidade estadual do Brasil e a 1ª melhor do
Estado do Paraná. É considerada a 84ª melhor Universidade da América
Latina, segundo a QS University of Latin America Ranking.
Com relação às avaliações externas 2016/17, a UEM foi classificada pelo
Times High Education University Ranking Latin American como sendo a 20ª
melhor universidade pública no Brasil e a 801ª em nível mundial. De acordo
com o Índice Geral de Cursos do INEP, em 2015, a UEM foi classificada como
a 6ª melhor universidade estadual do Brasil e a 3ª melhor do Estado do Paraná.
Segundo o Plano Estadual de Educação, houve um aumento de 6,62% no
número de matrículas no ensino superior entre 2010 e 2013. Seguindo este
modelo de análise, por meio de dados disponibilizados pelo IPARDES entre
2010 e 2016, foram feitas as análises de matrículas no ensino superior, na
modalidade presencial, para as diferentes esferas administrativas (Privada,
Federal, Estadual e Municipal), conforme a figura 4.37.
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Figura 4.37. Evolução do número de matrículas na rede
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Como pode ser observado por meio dos gráficos anteriores, o número de
matrículas na rede Federal aumentou ao longo do período abordado, para
os três municípios mostrados. Na rede Estadual, o número de matrículas não
apresentou a mesma tendência de crescimento como foi observado para a
rede Federal. Para a UEL, de 2010 até 2016 o número de matrículas reduziu
enquanto a UEM e a UNESPAR Apucarana, apresentaram crescimento mais
linear ao longo dos anos. A rede Privada foi a que apresentou maiores
números de matriculados em relação a todas as outras esferas.
A análise da situação da educação dos municípios englobados nesta
avaliação foi feita utilizado-se a base de dados do IPDM na dimensão
educação, para o ano de 2015, através da qual se percebe que,
aproximadamente 92% dos municípios do Paraná e todos os da Metrópole
Paraná Norte apresentaram desempenho Médio a Alto.
Figura 4.38. Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal - Dimensão Educação

entre oferta e demanda, a infraestrutura e o marketing. Londrina possui 74
pontos turísticos e Maringá possui 40, dentre os quais se destacam:
Londrina:
• Parque de Exposições Governador Ney Braga;
• Lago Igapó;
• Parque Municipal Arthur Thomas;
• Praça Tomi Nakagawa;
• Museu Histórico Padre Carlos Weiss;
• Jardim Botânico de Londrina;
• Salto do Apucaraninha;
• Parque Estadual Mata dos Godoy;
• Museu da Sociedade Rural do Paraná;
• Lago Norte;
• Planetário de Londrina;
• Museus de Arte de Londrina;
• Parque Ecológico Municipal Doutor Daisaku Ikeda.
Maringá:
• Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória;
• Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro;
• Parque do Japão;
• Mercado Municipal de Maringá;
• Parque Alfredo Nyfller;

Legenda
0,6 a < 0,8 (Médio Desempenho)

0,8 a 1,0 (Alto Desempenho)

Fonte: IPARDES, 2015.

• Bosque das Grevíleas;
• Parque do Ingá;
• Museu Histórico de Maringá – Unicesumar;
• Museu de História e Arte Hélenton Borba Côrtes;

4.9. Esporte, Entretenimento e Lazer
Por meio da Lei Estadual 17.745 de 30 de outubro de 2013, foi criada
a estrutura organizacional da Secretaria de Estado do Esporte e do
Turismo (SEET), “tendo por finalidade o planejamento, a organização, o
acompanhamento e a manutenção das políticas e diretrizes do Governo
do Estado para o esporte, lazer, turismo e a qualidade de vida”. O
estado do Paraná está subdividido em 14 regiões turísticas. Os municípios
em estudo abrangem três regiões turísticas, sendo elas o Corredor das
Águas, o Vale do Ivaí e o Norte do Paraná.
De acordo com o guia Paraná Turístico (2016), em nível de desenvolvimento
do turismo municipal destacam-se Londrina, Maringá (Classe A) e Apucarana
(Classe B). Os demais municípios da região ficaram abaixo da classe B
ou não apresentaram as informações para a avaliação. Os parâmetros
considerados nesta avaliação do Guia Turístico foram em relação à
eficiência da gestão turística municipal, a sustentabilidade, o equilíbrio
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• Museu Dinâmico Interdisciplinar – MUDI.
Além dos pontos turísticos, existem alguns eventos de destaque realizados nos
municípios da Metrópole Norte do Paraná, tais como a Feira de Móveis do
Estado do Paraná – MOVELPAR, a maior feira moveleira do país, realizada em
Arapongas; o Festival Internacional de Londrina – FILO, o Festival Internacional de
Música, o Festival de Dança, o Festival Kinoarte de Cinema e o Festival Unicanto
de Corais, além de frequentes feiras agropecuárias como a Expolondrina e
eventos de rodeio, em Londrina; e eventos ligados à cultura japonesa, como o
Haru Matsuri e o Festival Nipo Brasileiro, em Maringá, que também costuma
receber eventos relacionados ao agronegócios, como a Expoingá.
Também podem ser evidenciados locais como o Lago Jaboti e a Catedral
Nossa Senhora de Lourdes (em Apucarana), o Museu de História da
Imigração Japonesa do Paraná e a Igreja Matriz São José (em Rolândia), o
Cine Teatro Padre José Zanelli e o Museu do Café (em Ibiporã), entre outros.
Quanto à disponibilidade de equipamentos e estruturas de entretenimento e
lazer a região é privilegiada, pois diversos municípios dispõem de cinemas,

teatros, museus e parques, detalhadamente quantificados, conforme dados
do IPARDES, no Produto 06 – Contextualização, Vol.3 – Infraestrutura.
Segundo estes mesmos dados, os municípios que apresentam o maior
número de equipamentos são os que possuem as maiores populações
residentes (Maringá e Londrina). Em relação à presença de parques nos
municípios que compõem o plano, percebe-se uma distribuição espacial
favorável ao uso, não exigindo deslocamentos de longas distâncias.
No que se refere à presença de águas termais, em Londrina há o Clube
Águas Quentes de Londrina (antigo Thermas de Londrina, fundado em
1988) e em Maringá o Parque Solar das Águas Quentes.
Quanto à infraestrutura esportiva dos municípios da região, diversos
municípios dispõem da estrutura de campos de futebol, quadras esportivas,
ginásios e pistas de skate.
Dados do IPARDES sobre investimentos em diferentes setores (cultura,
educação, desporto e lazer) e informações sobre a infraestrutura esportiva
municipal evidenciam a diferença de escala de investimento em educação
em relação à cultura e o esporte, representando aquela um investimento que
supera em mais de dez vezes a soma dos investimentos nestes. Esta relação
varia de acordo com as prioridades de investimentos de cada município.
Em termos absolutos, Maringá lidera com folga como município que mais
investe em esporte e lazer. Em relação ao valor investido per capita no esporte
Maringá e Mandaguaçu lideram a lista de cidades que mais investem no
esporte, enquanto apenas Londrina e Jandaia do Sul ficaram com investimentos
no esporte inferior a R$11,00 por habitante no ano de 2017.

4.10. Culturas Tradicionais e Étnicas
Conforme visto anteriormente no histórico de colonização do Norte do
Paraná, o povoamento da região teve início com as reduções jesuíticas
apoiadas pela Espanha com objetivo de catequizar os indígenas Guaranis,
sendo, posteriormente, substituídas pelas incursões dos bandeirantes
paulistas. A colonização de modo organizado ocorreu apenas quando
a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) iniciou a venda de
pequenos lotes, permitindo que famílias tivessem a possibilidade de
possuir terras para plantio.
Conforme Santos (2014), a partir da observação dos aspectos da
colonização dos municípios do Norte do Paraná (detalhados no Produto
6 – Contextualização, Vol. 3 - Infraestrutura) pode-se verificar a correlação
entre as origens dos imigrantes, suas respectivas culturas e a formação da
etnicidade, sendo esta construída através das diferenças entre os povos.
Assim sendo, podemos observar o mosaico cultural que foi formado
nos municípios do Norte do Paraná. Esta miscigenação traz consigo a
grande mistura de manifestações culturais como as danças, artesanatos,
arquiteturas, músicas, religiões, idiomas, entre outras.
Além da contribuição cultural para este grande “mosaico multiétnico”
(WOITOWICZ, 2008), também é possível perceber que a vinda destes
imigrantes para o Norte do Paraná, trouxe um grande desenvolvimento
agropecuário através da organização da economia agrícola e
solidificação dos setores comerciais e industriais (Ferreira, 1988).

Segundo informações do Perfil dos Municípios Brasileiros do IBGE
(2017) a respeito da infraestrutura esportiva, Londrina e Maringá foram
os municípios que apresentaram o maior número de estruturas para a
prática de atividades esportivas na região, além de possuírem o maior
número de funcionários ativos no setor esportivo. Cambira é o único
município que possui uma arena de rodeio, assim como Cambé é o
único a contar com uma pista de bicicross. Em relação à variedade de
equipamentos, Maringá é o município que apresenta a maior diversidade
de equipamentos disponíveis para a prática esportiva.
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5. Aspectos Econômicos
e Institucionais

5.1. Produto Interno Bruto dos Municípios
Conforme o IBGE, em 2015, a Região da Metrópole Paraná Norte contava
com um Produto Interno Bruto (PIB) correspondente a R$54,2 bilhões, uma
população equivalente a 1.672.427 habitantes e um PIB per capita de R$32,4
mil. Estes são parâmetros que caracterizam a escala de geração de riqueza e
a dimensão dos mercados internos e externos da economia regional.
O PIB dos municípios, dentre os quais os de Londrina (1º) e Maringá (2º)
destacam-se em nível regional, pode ser observado na figura 5.1.
Figura 5.1. Produto Interno Bruto dos municípios, a preços correntes - 2015 (R$
milhões correntes)

Figura 5.2. Participação do PIB dos municípios no PIB Total (%)
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O PIB da Metrópole Paraná Norte é superior ao da RM de Cascavel e
da RM do Vale do Itajaí (SC), relativamente próximo ao da Aglomeração
Urbana de Piracicaba (SP) e expressivamente inferior ao da RM de
Campinas (SP). É superior também ao de vários estados brasileiros:
Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rondônia e Tocantins.
Merece ser destacado que a participação do PIB da Metrópole Paraná
Norte no total do Paraná é superior à participação dos PIB da RM de
Campinas, da Aglomeração Urbana de Piracicaba e da RM Vale do
Itajaí no PIB de suas respectivas Unidades da Federação. Este fato indica
a escala e a relevância da Metrópole Paraná Norte no estado do Paraná
e, portanto, a importância do seu Plano de Desenvolvimento Regional.
Em 2015, Londrina (32,7%) e Maringá (28,5%) responderam por 61,2%
do PIB regional afirmando a condição dessas cidades como polos
regionais de expressiva centralidade, conforme pode ser observado no
comparativo da figura 5.2.
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No período 2002-2015, pelo desempenho do seu Produto Interno Bruto,
a economia da Metrópole Paraná Norte se revelou mais dinâmica do
que a economia paranaense e a do NUC/RMC, particularmente a partir
de 2008, quando da eclosão da crise econômica internacional e da
persistente instabilidade que vem caracterizando a economia brasileira.
Nesse período, as Taxas Anuais Médias de Crescimento do PIB
da Metrópole Paraná Norte, do NUC/RMC e do estado do Paraná
alcançaram 3,6%, 2,5% e 2,7%, respectivamente. De forma diversa ao
observado na NUC/RMC, o dinamismo da economia da Metrópole Paraná
Norte tem por base o desempenho dos agronegócios, com expressivo
coeficiente de exportações, e seus impactos multiplicadores sobre os
demais segmentos de atividades econômicas da economia regional.
Nesse contexto, é importante destacar que as condições de dinamismo
do mercado internacional de commodities de origem agropecuária foram
favoráveis no período 2000-2015.
No período 2008-2015, participação do PIB da economia da Metrópole
Paraná Norte no total estadual aumentou de 12,9% para 14,4%. A
participação relativa ao PIB do NUC/RMC diminuiu de 41,4% para
37,7%. Em geral, é possível afirmar que quanto maior o ganho de
participação do PIB de uma região/município no PIB total do Estado/
região, maior tende a ser a sua centralidade na economia estadual/

regional. Ganhos de participação de um município/região tendem
a corresponder a uma maior escala e diversificação de suas funções
urbanas e/ou rurais, relativas à diversidade da sua oferta de bens e
serviços. Maior escala e centralidade da Metrópole Paraná Norte tendem
a favorecer o desenvolvimento local/regional.
É possível observar que, no período 2000-2015, vários municípios
perderam centralidade na Metrópole Paraná Norte, como os seguintes:
Apucarana (-1,3 pontos percentuais de perda de participação do PIB
do município no total da Metrópole Paraná Norte), Arapongas (-0,5
pp), Jandaia do Sul (-0,1 pp), Jataizinho (-0,1 pp) e Londrina (-7,0 pp).
Nesse mesmo período, Maringá apresentou um expressivo ganho de
centralidade regional (3,7 pp).
Nesse período, o desempenho do PIB dos municípios da Metrópole
Paraná Norte foi muito díspar, embora com Taxas Anuais Médias de
Crescimento relativamente elevadas, exceto no caso dos municípios
de Apucarana (1,9% a.a.), Londrina (2,1% a.a.) e Jataizinho (2,1% a.a.).
Observa-se uma tendência de Taxas Anuais Médias de Crescimento
do PIB menos elevadas em municípios progressivamente localizados na
direção ao Oeste-Leste.
Apesar da importância dos agronegócios na Metrópole Paraná Norte
ser expressiva, a participação do Valor Adicionado Bruto - VAB da
Agropecuária no VAB total da região se restringiu a 3,1% em 2015,
menor do que a observada em 2002 (4,8%).
Em 2015, a participação do VAB da Indústria no total regional alcançou
22,1%, percentual também inferior ao observado em 2002 (22,1%). Este
percentual, apesar de inferior ao do estado do Paraná (25,4%), é superior
ao observado em nível nacional (22,5%).
Por outro lado, a participação do VAB dos “Serviços - exclusive
administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social”
aumentou no período 2002-2015, de 54,1% para 61,5%. Este fato indica
ganhos de escala e diversificação desse setor de atividade econômica
na região da Metrópole Paraná Norte. Nesse período, a participação do
VAB da Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade
social se manteve relativamente estável em cerca de 13,0%.
Merece destaque a maior importância relativa do VAB da Agropecuária
nos municípios de Mandaguaçu (16,0%), Mandaguari (12,1%), Cambira
(19,6%) e Jataizinho (13,6%). Uma maior importância relativa ao VAB da
Indústria no total do município pode ser observada em Maringá (20,2%),
Marialva (20,7%), Mandaguari (38,1%), Arapongas (37,3%), Rolândia
(37,8%) e Ibiporã (21,0%). Paiçandu (22,8%), Sarandi (25,2%) e Jataizinho
(26,6%) se destacam por apresentar uma elevada participação relativa do
VAB da “Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade
social”. Municípios com elevada participação relativa do VAB desse setor
no VAB total tendem a ser muito frágeis economicamente.

5.2. Análise com base nas
informações da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS)
O aumento do emprego na região da Metrópole Paraná Norte no período
2006-2016 foi expressivo e superior ao observado no Estado. Este resultado
é convergente com o fato de, no período recente, o PIB da Metrópole
Paraná Norte ter crescido a taxas superiores ao da economia paranaense.
A distribuição percentual do total de vínculos de empregos formais na
Metrópole Paraná Norte, segundo os seus municípios, tende a ser mais
concentrada no sentido Oeste - Leste do Eixo da Metrópole Paraná
Norte. Grande parte do emprego na Metrópole Paraná Norte (54,6%)
concentra-se na Região Metropolitana de Londrina e principalmente nesse
município (36,0%). Os municípios da Região Metropolitana de Maringá
respondem por 39,0%: 29,8% nesse município. Apucarana, por 6,4%.
No período 2006-2016, apesar da crise internacional iniciada no final de
2008 e da instabilidade que vem caracterizando a economia brasileira
desde então, o crescimento do emprego na Metrópole Paraná Norte foi
significativo (3,3% a.a.), superior ao observado no Paraná (3,0% a.a.) e
no Brasil (2,7% a.a.), exceto nos municípios de Apucarana (1,3% a.a.) e
Jataizinho (1,0%).
Convergente com o observado quando da análise do desempenho das
Taxas de Crescimento do PIB dos municípios da Metrópole Paraná Norte,
verifica-se, no período 2006-2016, uma tendência de Taxas Anuais
Médias de Crescimento do Emprego menos elevadas em municípios
progressivamente localizados na direção ao Oeste-Leste.
A tessitura da estrutura produtiva da Metrópole Paraná Norte é muito
diversificada, particularmente no que se refere à sua indústria de
transformação e serviços, atividades de natureza tipicamente urbana.
Sinalizadas por seus elevados Quocientes Locacionais, que medem a
especialização produtiva de cada região (QL>1 = concentração de
atividade econômica; QL=1 = concentração da atividade econômica
na região é igual à concentração no estado; e QL<1 = inexistência
de concentração de atividade econômica), as principais atividades
econômicas indicam centralidades relevantes da Metrópole Paraná Norte
na rede de cidades/metrópoles do Paraná, conforme discriminado nas
Seções a seguir:
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Seção “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
aquicultura”
Todos os Grupos da Seção “Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura” apresentam Quociente Locacional (QL) igual ou
superior a 1, em relação à escala estadual, com destaque para os
seguintes: “Produção de lavouras temporárias” (1,1); “Produção de lavouras
permanentes” (1,5); “Produção de sementes e mudas certificadas” (1,2);
“Pecuária” (1,0); “Atividades de apoio à agricultura e à pecuária” (1,4).
Essas atividades econômicas constituem elos de base rural da cadeia
produtiva dos agronegócios existente na região.
Na Seção “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”
merece também destaque o elevado QL do Grupo “Horticultura e
floricultura” (1,4). Marialva é uma referência no cultivo de flores. No
município, produtores optam pelas rosas como integração com a soja ou
em substituição à uva. A cidade responde por 85% da produção de rosas
no Estado. Deve ser avaliado se a atividade “Horticultura”, relevante na
região da Metrópole Paraná Norte, em particular em Maringá, Londrina
e Ibiporã, apresenta características de agricultura periurbana.
Merece destaque o fato da Seção “Agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e aquicultura” contar com 8.415 vínculos de empregos
formais na Metrópole Paraná Norte. A distribuição percentual desses
vínculos entre os municípios da Metrópole Paraná Norte tende a ser mais
concentrada no sentido Oeste - Leste do Eixo, mais do que a distribuição
percentual do número total de vínculos de empregos existentes nessa
região. Grande parte do emprego nessa Seção (74,8%) concentra-se
na Região Metropolitana de Londrina e principalmente nesse município
(39,2%). Os municípios da Região Metropolitana de Maringá respondem
por 19,2%, somente 6,9% nesse município. Apucarana, por 5,0%.
O aumento do emprego formal que vem acontecendo na atividade
agropecuária brasileira pode ser explicado pela crescente modernização
tecnológica e de gestão dessa atividade, pelo aprimoramento dos
mecanismos de proteção social, atuação de sindicatos e aspectos
relacionados à fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, além da
atuação do Ministério Público.

Seção “Indústria de transformação”
A Indústria de Transformação da Metrópole Paraná Norte é diversificada.
Embora relativamente concentrada em Maringá e Londrina, indústria de
transformação apresenta expressiva dispersão entre os municípios da região.
A distribuição percentual do número total de vínculos de empregos formais
na seção “Indústria de Transformação” da Metrópole Paraná Norte,
segundo os seus municípios, em 2016 tendeu a ser menos concentrada
no sentido Oeste - Leste do Eixo da Metrópole Paraná Norte do que
a distribuição percentual desse número referente à Seção “Agricultura,
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”. Uma parcela expressiva
dos vínculos de emprego nessa Seção (49,2%) concentra-se na Região
Metropolitana de Londrina e, principalmente, nesse município (18,9%). Os
municípios da Região Metropolitana de Maringá respondem por 39,6%
desses vínculos: 24,3% no município. Apucarana, por 11,2%.
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Na Metrópole Paraná Norte, a quase totalidade dos Grupos pertinentes
a esta Seção apresentam QLs iguais ou superiores a 1 (um), conforme
discriminado a seguir:

Cadeia Produtiva dos Agronegócios
A cadeia produtiva dos agronegócios e seus elos de base rural, industrial
e de serviços são estruturantes da economia regional.
Com elevados QLs e níveis de emprego, os Grupos “Abate e fabricação
de produtos de carne” (QL = 1,0), “Fabricação de óleos e gorduras
vegetais e animais” (QL = 1,0), “Torrefação e moagem de café” (QL =
3,1), “Fabricação de outros produtos alimentícios” (QL = 1,1), “Fabricação
de biocombustíveis” (QL = 1,1) e aqueles pertinentes à Divisão “Preparação
de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e
calçados” se encontram à jusante dos elos de base rural (Agricultura e
pecuária) da cadeia produtiva dos agronegócios presente na Metrópole
Paraná Norte.
Apesar de apresentarem QLs inferiores a 1 (um), complementam essa
cadeia os Grupos “Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de
alimentos para animais” (QL = 0,8) e “Fabricação e refino de açúcar”
(QL = 0,3). O primeiro Grupo apresenta elevado nível de emprego no
município de Maringá (836 vínculos) e Apucarana (899 vínculos) e o
segundo, em Maringá (1.410 vínculos). Este também é o caso do Grupo
Laticínios (QL = 0,4), em Londrina (475 vínculos).
O Grupo “Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes
domissanitários” (QL = 4,3) constitui outro elo da cadeia produtiva
dos agronegócios existente na região, particularmente em Londrina
(Herbitécnica) e Arapongas (Nortox).
Ainda no âmbito dessa cadeia produtiva, o Grupo “Fabricação de tratores
e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária” apresenta
QL =1 e 1.378 vínculos de empregos formais na região, grande parte
dos quais nos municípios de Marialva (380) e Rolândia (294).
Como pode ser observado, a cadeia produtiva dos agronegócios
regional é diversificada, apresentando elos de diversas divisões da
Indústria de Transformação: fabricação de produtos químicos; preparação
de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e
calçados; fabricação de produtos alimentícios; fabricação de produtos
do fumo; fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de
biocombustíveis; fabricação de máquinas e equipamentos; e fabricação
de bebidas. Em geral, estas atividades são tidas como de Baixa ou de
Média-Alta Tecnologia.
Esta diversidade induz endogenia ao processo de geração riquezas dessa
cadeia, potencializando seus efeitos dinâmicos sobre os demais segmentos
de atividade econômica regional (p. ex., serviços, construção civil etc).

Arranjos Produtivos
Na Metrópole Paraná Norte, estudos realizados pelo IPARDES em 2006
e 2009, validaram o Arranjo Produtivo Local de Móveis no município de
Arapongas. O QL (2,3) e o nível de emprego (14.392 vínculos) relativo ao

Grupo Fabricação de Móveis são dos mais elevados dentre os diversos
Grupos da Indústria de Transformação existente na região.
Os diversos Grupos das Divisões “Fabricação de produtos têxteis” e
“Confecção de artigos do vestuário e acessórios” também apresentam
QL e nível de emprego elevado, particularmente o Grupo “Confecção
de artigos do vestuário e acessórios” (QL = 1,6; e 16.608 vínculos de
empregos). Na Região da Metrópole Paraná Norte, o IPARDES (2009)
validou também os Arranjos Produtivos Locais de Confecções, em Maringá,
e de Bonés, em Apucarana.

Atividades Econômicas de Alta Tecnologia
Dois segmentos de Alta Tecnologia apresentam importância na Metrópole
Paraná Norte: Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos; e
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Enquadrados pela OECD (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) como segmentos de Média-Alta Tecnologia,
diversos Grupos dessa Divisão apresentam QLs e níveis de emprego
relativamente elevados na Metrópole Paraná Norte:
• Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos (QL = 3,2) e
1.035 vínculos de empregos, fortemente concentrados em Apucarana
(456) e Londrina (539);
• Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos (QL
= 1,8) e 754 vínculos de emprego, em grande parte localizada em
Mandaguari (652).
• Apesar de apresentar um QL inferior a 1 (um), o Grupo “Fabricação
de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica”
apresenta um nível de emprego relativamente expressivo (565 vínculos),
com elevada concentração no município de Mandaguari (285 vínculos).

O primeiro segmento, apesar de apresentar um QL inferior a 1 (um),
assume relevância o Grupo “Fabricação de produtos farmacêuticos”,
particularmente em Cambé (Novartis/Sandoz) e Londrina (Nortis
Farmacêutica/Aché Laboratórios Farmacêuticos).

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

Nom segundo segmento, com um elevado QL (2,8) merece destaque o
Grupo “Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação
e amplificação de áudio e vídeo”. Nessa atividade econômica, grande
parcela do emprego existente na Metrópole Paraná Norte (621 vínculos)
concentra-se em Apucarana (463 vínculos).

Nesta Seção, o Grupo “Fabricação de peças e acessórios para veículos
automotores” se destaca na Metrópole Paraná Norte pelo elevado número
de vínculos de empregos (1.317 vínculos), relativamente desconcentrado
em vários municípios da região: Maringá (274 vínculos); Mandaguari
(230); Apucarana (261); Cambé (204); Londrina (114); e Ibiporã (175).

Grupos da Indústria de Transformação vinculados à Economia Criativa

Fabricação e Manutenção de máquinas e equipamentos

A economia criativa, definida como o conjunto de negócios baseados no
capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico
(arquitetura; artes visuais; cinema; televisão; publicidade e outras mídias;
design; games; editoração; música; moda; e comunicação), vem se
revelando um segmento dinâmico em várias regiões brasileiras e apesar de
relativamente pouco expressivos, dois Grupos de atividades econômicas
da Indústria de Transformação, vinculados à economia criativa, podem
ser identificados na Metrópole Paraná Norte:

Neste segmento, três Grupos de atividade econômica merecem destaque
na Metrópole Paraná Norte:

• Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes: QL = 1,8
e nível de emprego equivalente a 221 vínculos; e
• Fabricação de instrumentos musicais: QL = 4,3, mas com poucos
vínculos de emprego (59).
Outras Seções e Grupos de atividades econômicas são relevantes no eixo
da Metrópole Paraná Norte, embora sem indicativos de conformarem
arranjos ou cadeias produtivas relativamente estruturadas na região. No
entanto, pela natureza de suas atividades econômicas, são, em geral,
pervasivos a várias cadeias produtivas, ou seja, constituem-se como elos
de fornecedores de diversas dessas cadeias. Dentre esses Grupos podem
ser destacados os seguintes:

“Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de
transmissão” (QL = 1,1). Grande parte do número de vínculos de emprego
desse Grupo (434) se localiza em Maringá (281);
“Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral” e “Manutenção
e reparação de máquinas e equipamentos”. Grupos que, apesar de
um baixo QL (0,9 e 0,7, respectivamente), apresenta elevado número
de vínculos de empregos (1.633 e 1.152, respectivamente), fortemente
concentrados em Maringá e Londrina.

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
“Fabricação de produtos de material plástico” é outra atividade econômica
com elevado QL (1,2) e número de vínculos de emprego na Metrópole
Paraná Norte (5.121 vínculos). Relativamente disseminado na Metrópole
Paraná Norte (p. ex., Maringá, Marialva e Rolândia), concentra-se
principalmente em Londrina (1.699 vínculos), onde existem várias empresas
do ramo, a exemplo das seguintes: SS Plásticos, Rebouças e São Geraldo.
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Seção “Construção civil”
Respondendo pelo maior dinamismo relativo da Construção Civil na
Metrópole Paraná Norte, todos os Grupos desta seção apresentam níveis
de emprego relativamente elevados. No total, esta seção responde por
29.938 vínculos de empregos na região. A distribuição percentual desse
total, segundo os municípios da Metrópole Paraná Norte é fortemente
concentrada em Maringá (39,7%) e em Londrina (36,4%).

e fumo” (0,7), apesar do expressivo número de vínculos de empregos
existentes nessas atividades: 1.395 e 5.287, respectivamente.

Merecem destaque os QL dos Grupos “Incorporação de empreendimentos
imobiliários” (1,7), “Construção de edifícios” (1,0), “Instalações elétricas,
hidráulicas e outras instalações em construções” (1,1), “Obras de acabamento”
(1,3) e “Outros serviços especializados para construção” (1,5).

Ao contrário, os QL dos Grupos “Comércio atacadista de produtos de
consumo não alimentar” (1,4), “Comércio atacadista de equipamentos e
produtos de tecnologias de informação e comunicação” (1,3), “Comércio
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias
de informação e comunicação” (1,0); “Comércio varejista de equipamentos
de informática e comunicação” (1,2); e “Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, perfumaria, e cosméticos e artigos médicos, ópticos e
ortopédicos” (1,1), bem como seus níveis de emprego, são expressivos.
De certa forma, este contexto indica o dinamismo dos mercados locais no
que se refere a esses produtos.

De forma convergente com esta configuração espacial da Construção
Civil na Metrópole Paraná Norte, as “Atividades Imobiliárias” - próprias
(1,1) e por contrato ou comissão (1,0) - também apresentam QL e número
de vínculos de empregos relativamente elevados na Metrópole Paraná
Norte - 693 e 1.549, respectivamente - fortemente concentrados em
Maringá (36,7%), Londrina (35,7%) e Arapongas (11,8%).

A distribuição percentual do total de vínculos de empregos formais na
Seção “Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas”
entre os municípios também tende a ser mais concentrada no sentido
Oeste - Leste do Eixo da Metrópole Paraná Norte. Londrina (39,7%),
Maringá (27,9%), Arapongas (7,3%), Cambé (6,6%) e Apucarana (5,2%)
respondem por 86,7% desses vínculos.

Seção “Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e
descontaminação”

Seção “Atividades profissionais, científicas e técnicas”

Nesta Seção, merecem destaque os Grupos “Tratamento e disposição de
resíduos” e “Recuperação de materiais”, cujos QL na Metrópole Paraná
Norte são expressivamente elevados: 8,4 e 4,2, respectivamente.
Os vínculos de emprego desses Grupos estão concentrados nos municípios
de Londrina (52,4%) e, em menor grau, em Maringá (24,5%). Nos demais
municípios, esse percentual é pouco significativo.

Seção “transporte, armazenagem e correio”
Nesta Seção, os Grupos “Transporte rodoviário de passageiros” e
“Transporte rodoviário de carga” apresentam elevados número de vínculos
de emprego (6.560 e 15.898 vínculos) e QL (1,0 e 1,2), respectivamente.
Na Metrópole Paraná Norte, o município de Maringá responde por 41,9%
do número total de vínculos desta Seção (27.497). Londrina, por 32,5%. No
primeiro município, é relativamente mais importante o emprego em “Transporte
rodoviário de carga” e no segundo, em “Transporte rodoviário de passageiros”.

Seção “Comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas”

Nesta Seção, a Metrópole Paraná Norte apresenta QL superiores a 1
(um), nos seguintes Grupos: “Atividades de contabilidade, consultoria e
auditoria contábil e tributária” (1,3), “Testes e análises técnicas” (1,6),
“Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais”
(1,4), “Publicidade” (1,4) e “Atividades fotográficas e similares” (1,4).
Maringá responde pelo maior percentual de vínculos de emprego do Grupo
“Publicidade” (44,1%); Arapongas por “Atividades fotográficas e similares”
(29,0%); Londrina e Cambé por “Pesquisa e desenvolvimento experimental
em ciências físicas e naturais”, 69,4% e 21,0%, respectivamente; e Ibiporã
por “Testes e análises técnicas” (74,3%).
As atividades desses Grupos são “intensivas de conhecimento”. As atividades
do Grupo “Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e
naturais” são classificadas de “intensivas de conhecimento de alta tecnologia”.

Seção “informação e comunicação”
Nesta Seção, todos os Grupos são tidos como “intensivos de conhecimento”.
Exceto o Grupo “Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas
e outras publicações” todos os demais se referem a “serviços intensivos
de conhecimento de alta tecnologia”.

Em geral, os QL dos Grupos de atividades econômicas dessa Seção
devem ser analisados com maior cuidado que os das demais, haja vista
que tendem a ser muito heterogêneos quanto à natureza e as condições
de produção (tecnologia, porte dos estabelecimentos, etc.) da miríade de
serviços específicos que caracterizam as suas atividades.

Todos os Grupos dessa Seção apresentam QL relativamente elevados.

No entanto, merecem destaques QL menores do que 1 (um) dos Grupos
“Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos” (0,4)
e “Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas

Os municípios de Apucarana e Arapongas respondem pela maior parcela no
emprego do Grupo “Atividades de gravação de som e de edição de música”:
32,0% e 27%, respectivamente. Os vínculos de empregos no Grupo “Atividades
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Embora com um número de vínculos de empregos pouco expressivo, os
Grupos da Divisão “Atividades Cinematográficas, Produção de Vídeos e
de Programas de Televisão” podem ser vinculados à “Economia Criativa”.

cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão” estão
concentrados em Londrina e Maringá: 47,0% e 33,0%, respectivamente.
Como já observado, na Metrópole Paraná Norte, 2 (dois) Grupos da
Indústria de Transformação também podem ser vinculados a este tipo de
economia: Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes; e
Fabricação de instrumentos musicais.
Enquanto “portadores do futuro” (segmentos dinâmicos de atividades
econômicas e ofertantes de serviços relativos às tecnologias-chaves do atual
padrão de geração de riquezas – TI e comunicação), os Grupos “Atividades
dos serviços de tecnologia da informação” (QL = 1,2) e “Tratamento
de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas”
(QL=1), com níveis de emprego relativamente expressivos (3.907 e 746,
respectivamente), esses grupos se localizam principalmente em Maringá e
Londrina. Esses municípios respondem pela quase totalidade do emprego
desses Grupos: 48,0% e 46,0%; e 67,0% e 27%, respectivamente.
Merece destaque o elevado percentual de Londrina (67,0%) no total de
emprego da atividade “Tratamento de dados, hospedagem na internet e
outras atividades relacionadas”.
Estudo realizado pelo SEBRAE, em 2010, identificou, no estado do Paraná,
6 Arranjos Produtivos Locais de Software e Tecnologia da Informação,
dentre os quais os de Londrina e Maringá.

Seção “Educação”
Nesta Seção, todos os Grupos são tidos como “intensivos de conhecimento”
(Other knowledge-intensive services) e apresentam QL e/ou número de
vínculos de empregos elevados.
Merecem destaque os Grupos “Educação Superior” e “Atividades de Apoio
à Educação”, fortemente concentrados em Maringá e Londrina. Neste caso,
principalmente no que se refere às atividades de apoio à educação. Este fato
indica a centralidade exercida pelas Universidades Estaduais de Londrina e
Maringá, na Metrópole Paraná Norte, no estado e no Brasil.

Seção “Saúde humana e serviços sociais”
Nesta Seção, todos os Grupos são tidos como “intensivos de
conhecimento” (Other knowledge-intensive services) e apresentam QL e
número de vínculos de empregos elevados.
Essa Seção responde por 24.914 vínculos de empregos na Metrópole
Paraná Norte. Na região, a distribuição percentual desse total é fortemente
concentrada em Maringá e, principalmente em Londrina.
Tendentes a se organizar em uma rede hierarquizada, as “Atividades
de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica”, que
compreendem exames laboratoriais e os postos de coleta de laboratórios
de análises clínicas e cujo emprego na Metrópole Paraná Norte alcança
5.936 vínculos e o QL corresponde a 1,4, também são relevantes em
municípios como Arapongas, Apucarana, Cambé e Rolândia.

Merece também destaque o QL (1,1) e o expressivo número de vínculos
de empregos (12.955) no Grupo “Atividades de atendimento hospitalar”,
fortemente concentrada em Londrina e Maringá.
Em junho de 2018, foi lançada oficialmente a iniciativa de estruturação/
consolidação do Polo de Saúde de Londrina. A iniciativa é do SEBRAE/
PR e do grupo Salus - Saúde Londrina União Setorial e conta com a
assessoria técnica da Fundação CERTI.
O Grupo SALUS - Saúde Londrina União Setorial é fruto da cooperação
entre agentes representativos do setor de saúde de Londrina e Região. A
governança do grupo é formada pelos hospitais: Evangélico (Associação
Evangélica Beneficente de Londrina – Aebel), Araucária, Hospital do
Câncer, Irmandade da Santa Casa de Londrina – Iscal (Santa Casa,
Hospital Infantil e Mater Dei), Gastroclínica e Hoftalon (Hospital dos
Olhos); pelas entidades: Associação de Desenvolvimento Tecnológico de
Londrina e Região (ADETEC), Associação Médica de Londrina, Instituto
de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Instituto de Ensino, Pesquisa
e Inovação Iscal (IEPI-Iscal), Instituto Nacional de Desenvolvimento da
Saúde e da Ecologia (INDESE), e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE); pelas Instituições de Ensino Superior:
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR/ Campus Londrina),
Universidade Estadual de Londrina (UEL), Centro Universitário Filadélfia
(Unifil) e Universidade Norte do Paraná (Unopar). Também fazem parte
as empresas Vale-Verde, Centro Neurológico de Londrina, Laboratório
Oswaldo Cruz, Reference Saúde, A3 Arquitetura e Giácomo Arquitetura.
Com o objetivo de fortalecer o ecossistema da saúde em Maringá e
região, em agosto de 2018, o “SEBRAE/PR lançou o programa Trilha
Health Tec. A iniciativa prevê a criação e aceleração de soluções digitais
e tecnológicas focadas na área da saúde. Podem participar pessoas com
afinidade na temática, como empresários, profissionais de tecnologia da
informação e futuros empreendedores. (...). São parceiros da Trilha Health
Tec o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem),
a Software by Maringá, Unicesumar, Secretaria Estadual da Saúde,
Sociedade Médica de Maringá, o Conselho Regional de Psicologia
do Paraná, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião
Paranaense (Cisamusep), o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de Maringá e Região (Shessmar) e a organização da
2ª Conferência de Gestão, Inovação e Acreditação em Saúde.”.

Seção “Artes, cultura, esporte e recreação”
Nesta Seção, todos os Grupos são também tidos como “intensivos de
conhecimento” (Other knowledge-intensive services) e apresentam QL e
número de vínculos de empregos relativamente elevados.
O Grupo “Atividades esportivas” (QL = 1,0) responde por 2.120 vínculos
de empregos na Metrópole Paraná Norte, em grande parte concentrados
em Londrina (42,5%), Maringá (34,4%) e Cambé (7,1%).
Com um QL = 1,2, a distribuição percentual dos vínculos de emprego
das “Atividades de recreação e lazer” é ainda mais concentrada nesses
municípios: Londrina, 51,4%; e Maringá, 36,4%. Exceto em Marialva
(5,3%), esse percentual é pouco expressivo nos demais municípios da
Metrópole Paraná Norte.
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O Grupo “Atividades artísticas, criativas e de espetáculos”, vinculado à
economia criativa, apresenta um QL = 1,1, apesar do número de vínculos
de empregos na Metrópole Paraná Norte não ser tão expressivo (220):
44,5%, em Londrina; 40,9%, em Maringá; e 5,9%, em Apucarana.

A título de exemplo, merecem destaque os perfis profissionais identificados
pelo SENAI/PR como importantes para alavancar o desenvolvimento dos
setores Agroalimentar e de Biotecnologia, relevantes para a Metrópole
Paraná Norte, expostos na tabela 5.1.

5.3. Escolaridade dos empregados

Como pode ser observado, os desafios relativos às necessidades de
capacitação e qualificação ou requalificação de recursos humanos na
Metrópole Paraná Norte são expressivos e, ainda mais, quando se
considera que predominam na Metrópole Paraná Norte, os vínculos
ocupados por pessoas com escolaridade de “Até Médio Completo”.

Em 2016, os vínculos de empregos formais existentes no estado do
Paraná e na Metrópole Paraná Norte chegaram a 3.013.105 e 516.359,
respectivamente.
No estado e na Metrópole Paraná Norte, em 2016, os perfis da distribuição
desses vínculos, segundo o nível de escolaridade (“Até Fundamental
Completo”, “Até Médio Completo” e “Até Superior Completo”, “Mestrado”
e “Doutorado”) foram semelhantes.
O maior percentual de Mestres e Doutores ocupados na Metrópole
Paraná Norte pode ser explicado por elevados QL dessa região
comparativamente ao estado em várias atividades econômicas de
maior intensidade tecnológica ou de conhecimento (p. ex., Atividades
dos serviços de tecnologia da informação”; “Tratamento de dados,
hospedagem na internet e outras atividades relacionadas”; “Educação
Superior”; e Atividades de atendimento hospitalar”).
No Paraná e na Metrópole Paraná Norte, cerca de 21% e 55% dos
vínculos de emprego se referem a pessoas com grau de escolaridade
“Até Fundamental Completo” e “Até Médio Completo”, respectivamente.
Gargalos na qualificação da força de trabalho vêm se tornando uma
restrição ao desenvolvimento local/regional, haja vista as novas exigências
impostas pelo novo paradigma tecnológico do processo de geração de
riquezas, cada vez mais centrado na incorporação de conhecimento ao
processo de produção.
Em 2014, o SENAI / PR desenvolveu o projeto “Perfis profissionais para o
futuro da indústria paranaense - Horizonte 2030”: “sob a tutela do SENAI
e SESI no Paraná, o referido projeto foi concebido e coordenado pelos
Observatórios SESI/SENAI/IEL, tendo como objetivo induzir a oferta
de formação de perfis profissionais que tragam novas perspectivas ao
desenvolvimento industrial e ao progresso da sociedade. (...). De forma
mais específica, esta iniciativa [propôs-se] a:
• Identificar perfis profissionais que serão demandados por organizações
industriais e pela sociedade;
• Incitar a antecipação da oferta de formação de novos perfis profissionais.
O resultado são 12 publicações, com foco em setores e áreas de futuro
para o Paraná”: Turismo, Tecnologia de Informação Comunicação, Saúde,
Produtos de Consumo (Cerâmica, Couro e Artefatos, Madeira e Móveis
e Têxtil e Confecção), Plástico, Papel e Celulose, Metal Mecânico, Meio
Ambiente, Energia, Construção Civil, Biotecnologia e Agroalimentar.”.

Tabela 5.1. Perfis profissionais identificados como importantes para alavancar o
desenvolvimento das áreas agroalimentar e de biotecnologia no Paraná
Agroalimentar
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Aquicultura sustentável;
Biotecnologia aplicada à indústria de alimentos;
Desenvolvimento de novos produtos alimentícios;
Educação alimentar;
Embalagens ecoeficientes;
Gestão da Inovação;
Irradiação de alimentos;
Multidisciplinaridade em relações de mercado;
Nutrigenética aplicada ao desenvolvimento de alimentos;
Produção animal ecoeficiente;
Produção de alimentos com maior valor adicionado;
Redes institucionais do setor agroalimentar;
Regulamentações agroalimentar e ambiental;
Segurança do alimento;
Sistemas agroflorestais;
Tecnologias para rastreabilidade.
Biotecnologia

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Biodiesel;
Biodiversidade;
Bioetanol;
Biogás;
Bio-hidrogênio;
Bioinformática;
Biomassa;
Biomateriais;
Biossegurança aplicada à biotecnologia;
Biotecnologia para as indústrias farmacêutica e veterinária;
Biotecnologia para fitossanitários;
Biotecnologia para minimização dos gases de efeito estufa;
Biotecnologia para sanidade animal;
Biotecnologia para tratamento de resíduos;
Escalonamento em biotecnologia;
Genética e melhoramento animal;
Genética e melhoramento vegetal;
Nanobiotecnologia;
Nutrigenômica e farmacogenômica;
Processos enzimáticos;
Processos regulatórios em biotecnologia.

Fonte: SENAI, 2014.
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5.4. Capacidade de investimento e de
endividamento: dependência de transferências
de recursos da União ou do Estado
Capacidade de investimento
O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - IFGF vem se revelando um instrumento
útil e de boa qualidade para analisar a situação financeira dos municípios
brasileiros. Ele se utiliza exclusivamente de estatísticas oficiais declaradas
pelos próprios municípios. É composto por cinco indicadores: Receita
Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida.
Com o objetivo de estabelecer valores de referência que facilitem a
análise, foram convencionados quatro conceitos:
• Conceito A: Gestão de Excelência e pontuação no IFGF iguais ou
superiores a 0,8;
• Conceito B: Boa Gestão e resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos;
• Conceito C: estão em dificuldades com resultados compreendidos
entre 0,4 e 0,6; e
• Conceito D: Gestão Crítica e pontuações iguais ou inferiores a 0,4.
Os resultados disponíveis referentes ao IFGF para a grande maioria dos
municípios brasileros encontram-se disponíveis para o período 20062016. No caso do conjunto de municípios da Metrópole Paraná Norte,
não estão disponíveis informações do IFGF para Cambira, Ibiporã e
Jataizinho relativas ao de 2016.
Na Metrópole Paraná Norte, nesse ano, nenhum município apresentou o
Conceito D (Gestão Crítica). A Gestão Fiscal dos municípios de Paiçandu,
Mandaguari, Apucarana, Cambé, Rolândia, Jandaia do Sul e Arapongas
encontra-se em dificuldades (Conceito C). Os demais municípios
apresentam condições de Boa Gestão (Conceito B).
No que se refere à capacidade de investimentos ou ao IFGF Investimentos, os municípios de Rolândia, Jandaia do Sul, Cambé,
Londrina e Arapongas apresentam conceito D (Gestão Crítica); Sarandi,
Mandaguaçu, Mandaguari e Apucarana possuem conceito C (Gestão
em Dificuldades) e os demais (Paiçandu, Marialva e Maringá) conceito
B (Boa Gestão). Nenhum dos municípios da Metrópole Paraná Norte
apresenta o Conceito A (Gestão de Excelência).
Uma das razões que contribuem para explicar a capacidade de
investimento nesses municípios se refere à maior ou menor capacidade
de arrecadação de Receitas Próprias.
Os municípios de Maringá e Londrina contam com IFGF - Receita Própria
que alcançam o Conceitos A (Gestão de Excelência). Sarandi e Marialva,

o Conceito B (Boa Gestão). Os demais municípios apresentam o Conceito
C (Gestão em Dificuldades), exceto Paiçandu (Conceito D: Gestão Crítica).
A dificuldade ou a baixa capacidade de geração de Receita Própria
por parte das Prefeituras Municipais pode ser explicada pela fragilidade
de sua base tributária - decorrente, por exemplo, dos níveis do Produto
Interno Bruto ou do grau de informalidade da economia local - ou por
problemas de natureza política (p. ex., dificuldades para atualizar a
planta de valores dos imóveis) ou administrativa (fragilidade dos Planos
Diretores Municipais; cadastros desatualizados; inexistência de sistema
de controle ou de fiscalização; falta de capacitação de pessoal, etc.).
Merece ser destacada a situação do município de Londrina: apesar de
obter um Conceito A no IFGF - Receita Própria, apresenta um Conceito D
(Gestão Crítica) no que se refere ao IFGF - Investimentos.
Assim, além da maior ou menor capacidade de geração de Receita
Própria, outros fatores contribuem para explicar uma maior ou menor
restrição no que se refere à capacidade de investimentos. Um desses
fatores se refere aos Gastos com Pesssoal. No que se refere ao IFGF Gastos com Pessoal, exceto Apucarana e Maringá, os demais municípios
da Metrópole Paraná Norte apresentam o Conceito B (Boa Gestão).
Mesmo assim, em níveis próximos ao limiar de referência para o Conceito
C (Gestão em Dificuldades): 0,656 e 0,630, respectivamente. O IFGF Gastos com Pessoal de Londrina é idêntico ao desse limiar (0,600).
No que se refere ao IFGF - Liquidez, os municípios de Mandaguaçu,
Sarandi e Maringá contam com uma condição de Gestão de Excelência
(Conceito A). Municípios com Boa Gestão (Conceito B) - Arapongas,
Paiçandu, Londrina, Mandaguari, Jandaia do Sul e Apucarana apresentam IFGF - Liquidez com valores muito próximos a 0,6 (Limiar
de Boa Gestão). O IFGF - Liquidez de Londrina equivale a 0,622. Os
municípios de Marialva, Cambé e Rolândia apresentam dificuldades de
gestão de liquidez (Conceito C).
Quanto ao IFGF - Custo da Dívida, Cambé, Mandaguaçu e Sarandi
apresentam o Conceito A (Gestão de Excelência). Os demais, o
Conceito B (Boa Gestão), exceto Jandaia do Sul (Conceito C: Gestão
em Dificuldades). Esta boa condição de gestão de dívidas, ou seja,
do peso dos juros e amortizações sobre a Receita Líquida Real deve
ser relativizada, haja vista as restrições existentes ao endividamento
financeiro dos municípios no Brasil e que, portanto, tendem a levá-los a
apresentar valores de dívidas não tão expressivas. Como já observado,
na grande maioria dos municípios brasileiros o endividamento de longo
prazo não é utilizado como forma de financiamento.
Avaliando de forma sistêmica o conjunto dos Índices Firjan já analisados é
possível concluir que dificuldades de ampliar receitas próprias associadas
à rigidez e pressões para o aumento dos gastos com pessoal vem
implicando restrições de liquidez e uma baixa capacidade de investimentos
com recursos próprios e, portanto, uma dependência de transferências
negociadas ou voluntárias de recursos da União ou do Governo Estadual,
com vistas a projetos de maior porte diante das demandas de serviços
públicos recorrentemente ampliadas pelos cidadãos locais.
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Dada a especifidade do ano de 2016 que se refere à conjuntura de crise
da economia brasileira, é importante comparar a análise da situação
do IFGF relativa a esse ano tendo como referência um ano antecedente
ao aprofundamento da crise internacional em 2009, como o de 2007,
quando o PIB da economia brasileira cresceu 6,1%. Em 2009 e em
2016, esses percentuais alcançaram -0,13 e -3,46%, respectivamente.

5.5. Investimentos na Metrópole Paraná Norte

Comparando a gestão fiscal dos municípios da Metrópole Paraná Norte
nos anos 2007 e 2016 e considerando a heterogeneidade dos municípios
da Metrópole Paraná Norte no que se refere à sua situação fiscal, é
possível constatar que, em geral, a pressão dos gastos com pessoal
tornou-se maior, a capacidade de investimentos, menor, apesar de um
maior esforço de arrecadação de receitas próprias. Observa-se também
uma melhoria da situação de liquidez e menor custo da dívida.

• Rede Nacional de Informações sobre o Investimento - RENAI :
“instrumento por meio do qual o Governo Federal divulga informações
sobre investimentos produtivos no Brasil. Essa Rede é formada por meio
de parcerias estabelecidas entre o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), as Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Econômico, as federações de indústria (por meio da Rede Brasileira
de Centros Internacionais de Negócios - Rede CIN), bem como outros
órgãos de promoção de investimentos e desenvolvimento econômico. Por
meio de tais parcerias, a Renai estabelece um fluxo de informações para
potenciais investidores acerca das oportunidades de investimento no País”.
A gestão da Rede é de responsabilidade da Coordenação-Geral de
Programas de Desenvolvimento Industrial e Investimentos da Secretaria de
Desenvolvimento e Competitividade Industrial (SDCI/MDIC);

Capacidade de endividamento
Conforme informações fornecidas pelo Paranacidade, a Capacidade
de Endividamento dos municípios da Metrópole Paraná Norte, para o
Exercício de 2019, pode ser observada na tabela 5.2.
Como pode ser observado, a capacidade de endividamento está correlacionada,
em geral, à importância relativa do município no contexto regional.
Tabela 5.2. Capacidade de Endividamento dos municípios da Metrópole Paraná
Norte para o Exercício de 2019
Município

Previsão/Estimativa

Mandaguaçu

5.898.042,8

Paiçandu

5.226.451,0

Maringá

103.877.242,0

Sarandi

24.139.684,8

Marialva

13.317.366,8

Mandaguari

11.325.146,9

Jandaia do Sul

8.696.675,8

Cambira

3.903.622,9

Apucarana

44.825.463,2

Arapongas

34.919.849,5

Rolândia

25.802.153,4

Cambé

34.059.893,2

Londrina

226.694.382,5

Ibiporã

28.462.362,7

Jataizinho

4.753.911,7

Fonte: SEDU, 2019.
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A sistematização de investimentos na Metrópole Paraná Norte tem por
base as seguintes bases de informações:

• Empresas privadas com projetos de investimentos enquadrados no
Programa Paraná Competitivo. Segundo o Decreto Estadual 6.434/2017,
o Programa Paraná Competitivo “objetiva atrair novos investimentos,
gerar emprego e renda, bem como manter as atividades empresariais,
os empregos e a sustentabilidade econômica, visando à manutenção da
competitividade das empresas paranaenses por meio de estímulos voltados
à infraestrutura, de incentivos fiscais, de fomento e de apoio técnico”;
• Projetos contratados pela FINEP;
• Operações do BNDES contratadas na forma direta e indireta não
automática. No BNDES, “o cliente pode solicitar o financiamento diretamente
(forma direta) ou por meio de instituições financeiras credenciadas
(forma indireta). A forma de apoio depende da finalidade e do valor do
financiamento”. Existem duas modalidades de operação indireta:
• Automática: “operação que não precisa passar por avaliação
prévia do BNDES. O pedido é recebido e analisado pela instituição
financeira credenciada, que aprova o crédito e, em seguida, solicita
ao BNDES a homologação e liberação dos recursos. Podem ser
automáticas as operações de financiamento com valor até R$20
milhões”;
• Não automática: “operação indireta em que é necessário
apresentar a Consulta Prévia, que será encaminhada ao BNDES pela
instituição credenciada, para análise. Neste caso, as operações
de financiamento são individualmente avaliadas e aprovadas pelo
BNDES. O valor mínimo para esta forma de apoio é de R$20
milhões”.

Rede Nacional de Informações sobre o Investimento – RENAI:
Projetos de investimentos em municípios da Metrópole Paraná Norte

à construção de shoppings e unidades de grandes redes do comércio
(Havan e Angeloni) em Maringá e Londrina.

A RENAI disponibiliza informações sobre Projetos de Investimento,
por Setor e Divisão da CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas), referentes ao período 01/01/2004 a 31/12/2017. Essas
informações são as seguintes: Empresa; Capital de Origem; Descrição do
Investimento; Tipo; US$ milhões; Ano de Início; Ano Final; Data da Fonte:
e Município/UF.

Outros 27% desses projetos se direcionam para investimentos em
condomínios logísticos (Cambé e Londrina), construção do contorno
de Mandaguari, produção de implementos rodoviários e fontes de
energia renovável (bagaço de cana e biodiesel), além de segmentos de
atividades econômicas de alta tecnologia (unidade de produção de pen
drives, medicamentos biológicos para tratamentos de câncer e produtos
farmacêuticos).

A RENAI ressalta que as informações sobre os projetos de investimento “não
representam um levantamento dos investimentos realizados na economia
brasileira: seu propósito é apresentar as intenções para execução de
projetos futuros. Por essa razão, a utilização dessas informações deve
levar em conta as especificidades da metodologia adotada”.
Assim, no período 2004-2017, a RENAI informa 53 projetos de investimento
na região da Metrópole Paraná Norte, com um valor total equivalente
a US$1,7 bilhões. Nesse mesmo período, a RENAI sistematizou 458
projetos no estado, com um valor correspondente a R$44,7 bilhões.
Os 22 principais projetos de investimentos (aqueles com valores superiores
a R$20 milhões) informados pela RENAI nos municípios da Metrópole
Paraná Norte, no período 2004-2017 somam US$1,5 bilhões, o que
corresponde a cerca de 88% do total desses projetos (58).
Do universo de investimentos previstos, cerca de 33% refere-se a projetos
em segmentos da Divisão “Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas”,
com destaque para os seguintes, na medida que envolvem algum grau de
integração e potencial de maior endogenia local:
• Investimento em um complexo composto por um moinho de trigo, uma
fábrica de macarrão, um complexo de silos e um laboratório em Cambé
(Vilma Alimentos);
• Investimento na construção de um abatedouro e de uma fábrica de
ração em Mandaguari (Cooperativa COCARI);
• Investimento na construção de uma fábrica (para produção de massas),
de um moinho de trigo, um centro de distribuição e ampliação de uma
unidade de produção de biscoitos em Rolândia (Selmi); e
• Investimento na construção de uma fábrica (para produção de massas),
de um moinho de trigo, um centro de distribuição e ampliação de uma
unidade de produção de biscoitos em Apucarana (Unifrango Industrial).
Exceto nos casos dos projetos de investimento da Spaipa visando a
expansão da unidade de Maringá (PR) e da BRF voltado para a construção
de centro de distribuição em Londrina, os demais investimentos indicados
pela RENAI estão localizados em cidades da Metrópole Paraná Norte
de menor porte relativo.
Aproximadamente 40% dos principais projetos de investimentos
informados pela RENAI nos municípios da Metrópole Paraná Norte são
direcionados para segmentos da “Divisão Comércio varejista e reparação
de objetos pessoais e domésticos”, na sua grande maioria relacionados

Embora presentes em vários municípios da Metrópole Paraná Norte, 58%
dos investimentos anunciados pela RENAI na região da Metrópole Paraná
Norte estão concentrados em Maringá (24%) e Londrina (34%). Merecem
destaque os percentuais relativos a Cambé (22%) e Mandaguari (7%).

Empresas privadas com projetos de investimentos enquadrados no
Programa Paraná Competitivo e direcionados para os municípios da
Metrópole Paraná Norte
Segundo informações da Secretaria Estadual da Fazenda, em agosto de
2017, 200 projetos de investimentos de empresas privadas encontravam-se
enquadradas no Programa Paraná Competitivo, das quais 26 localizados
em municípios da Metrópole Paraná Norte.
Na Metrópole Paraná Norte, a quase totalidade desses projetos de
investimento está voltada para os agronegócios. Merece destaque
as empresas BSBIOS (biodiesel), em Marialva; Vencofarma (saúde
animal/biotecnologia), em Londrina; Romagnole Produtos Elétricos, em
Mandaguari; e Saint Gobain (argamassas industrializadas/construção
civil), em Ibiporã.
Como pode ser observado, as empresas privadas da Metrópole Paraná
Norte enquadradas no Programa Paraná Competitivo localizam-se em
diversos municípios dessa região, não se concentrando apenas nos seus
dois principais núcleos urbanos (Maringá e Londrina).

Operações do BNDES contratadas na forma direta e indireta não
automática nos municípios da Metrópole Paraná Norte
O BNDES apresenta as suas operações contratadas de forma direta e
indireta não automática, no período 2002-2018 (até a última data de
apuração disponível, em 25/07/2018).
Desde 2002, o BNDES contratou 916 operações de forma direta e indireta
não automática no Paraná, das quais 69 em municípios da Metrópole
Paraná Norte, cujas operações somaram R$2,8 bilhões, em valores de
2017. Desse total:
• 14 operações no valor de R$87,5 milhões com clientes de natureza
institucional (Municípios, instituições de crédito solidário ou comunitário,
etc.), principalmente para a modernização administrativa das Prefeituras
Municipais (0,9%).
• 22 operações no valor de R$819,0 milhões com empresas vinculadas aos
agronegócios (28,9%), com destaque para a geração de energia a partir
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de biomassa; relocalização de unidades de produção (Londrina/Rolândia
(Plastifício Selmi) e projetos de inclusão social (COPRAN/Arapongas);
• 29 operações no valor de R$1.906,0 milhões com empresas vinculadas
a Outros Segmentos Industriais que não Agronegócios (67,2%), a
exemplo de infraestrutura de telecomunicações (Telefônica/Maringá),
produtos odontológicos (Angelus/Londrina) e tecnologias embarcadas
para telemetria e monitoramento de frotas (Veltec/Londrina); e
• 4 operações no valor de R$24,6 milhões com a SANEPAR, 3,1%
relativos à ampliação de sistemas de abastecimento de água em
Maringá, Apucarana e Londrina.
Grande parte das operações do BNDES contratadas em municípios da
Metrópole Paraná Norte no período 2002-2017 estão concentradas
principalmente em Maringá (56,8%), particularmente em segmentos
industriais que não agronegócios (67,4%). Investimentos em infraestrutura de
telecomunicações respondem, em grande parte, por este elevado percentual.

Projetos pela FINEP
A Financiadora de Estudos e Projetos - Finep é uma empresa pública
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- MCTIC. Tem “por missão promover o desenvolvimento econômico e social
do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em
empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições, públicas
ou privadas, que exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento.”
O fomento da FINEP responde às iniciativas de pesquisa e desenvolvimento
dessas instituições visando à inovação de produtos e processos, o que
constitui um indutor do desenvolvimento local/regional. Em um contexto
de maior intensidade de conhecimento nos processos de geração de
riquezas, o título/objetivo dos projetos (R$) pela FINEP é um indicativo
das “apostas” por parte dessas instituições em Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação - PD&I, em particular quando o fomento é concedido às
empresas sob a forma de recursos reembolsáveis.
Nesse período, no Paraná, foram contratados 484 projetos: 51% (246) em
Curitiba e 20% (97) em municípios da Metrópole Paraná Norte. São números
pouco expressivos haja vista a quantidade de empresas de maior densidade
tecnológica existentes nesse município e região. As limitações das condições
de proatividade das empresas paranaenses (capacidade inovativa, gestão
da inovação e estratégias de médio e longo prazo) constituem fatores que,
em geral, limitam seus acessos aos financiamentos da FINEP.
Dos 246 projetos aprovados em Curitiba, 110 (44,7%) foram propostos por
empresas ou institutos de tecnologia. Nos municípios da Metrópole Paraná
Norte, 48 projetos apresentaram essa característica: 49,% do total.
Na Metrópole Paraná Norte, 70,8% desses projetos se localizam em
Londrina; 25,0% em Maringá; 2,1% em Apucarana e Mandaguari. Por
revelarem competências e potencialidades da Metrópole Paraná Norte
na área de PD&I e pela densidade de conhecimento que envolvem,
merecem destaque, dentre outros, os seguintes:
• Sistema molecular para detecção de patógenos em alimentos (Ecovelt/Londrina);
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• Desenvolvimento de porcelanas odontológicas reforçadas com
nanopartículas; de um adesivo odontológico de alto desempenho
reforçado por nanopartículas; de embalagens inteligentes para materiais
odontológicos; e de produtos odontológicos pela técnica de injeção de
pós nanoestruturados de cerâmica e titânio (Angelus/Londrina);
• Gelt Telemedicina do Coração (Gelt Tecnologia e Sistemas/Londrina);
• Tecnologia em logística (Veltec/Londrina);
• Aumento da eficiência técnica, econômica e ambiental em sistemas de
produção agropecuária das cadeias de leite, carne, grãos e fruticultura
no Paraná (IAPAR/Londrina);
• Sistema de controle automático para ajuste em tempo real dos
componentes de aterramento e compactação de semeadoras diretas
(FAPEAGRO/Londrina);
• Simulação dos impactos das mudanças climáticas globais sobre os
setores de agropecuária, floresta e energia (Fundação ABC/Londrina);
• Estruturação do Centro de Pesquisas e Informações Agrometeorológicas
do Paraná (IAPAR/Londrina);
• Produtos de software multimídia para exportação e produção de
softwares de entretenimento (Consórcio GENORP INTUEL/Londrina);
• Pesquisa e implantação do conceito de manufatura enxuta e
desenvolvimento tecnológico de novos produtos e processos (Romagnole
Produtos Elétricos/Mandaguari);
• Desenvolvimento e produção isoflavonas agliconas obtidas por
rota biotecnológica: potencial aplicação de nanoencapsulação para
melhorar a liberação da droga (Eleva Tecnologias/Maringá);
• Desenvolvimento e produção de hidrolisado de proteínas vegetais
para a formulação de dieta específica para pacientes com diferentes
doenças (Solabia Biotecnológica/Maringá);
• Desenvolvimento de Turbina Eólica de Eixo Horizontal (TEEH) de pequeno
porte, de alta eficiência e características adaptáveis para instalações
sobre edificações rurais e urbanas (Hidrometalurgica ZML/Maringá);
• Tratamento de águas cinzas visando ao seu reuso (Esfera Ambiental/
Maringá);
• Desenvolvimento de Materiais Poliméricos com o Agente Biocida TMC7® (Skintech Tecnologia/Maringá); e
• Desenvolvimento e lançamento de novos produtos à base de soja
(COCAMAR/Maringá).
Dois outros projetos merecem atenção especial enquanto verotres de
desenvolvimento regional/local: o Plano de investimento do Parque
Tecnológico de Londrina; e adequação das instalações do armazém

do Instituto Brasileiro do Café - IBC para implantação de um Parque
Tecnológico em Maringá.
Segundo a CODEL, o Parque Tecnológico de Londrina (instituído pelo
Decreto Municipal nº 596, de 16 de setembro de 2002, e ratificado
pelo Decreto Municipal nº 365, de 18 de junho de 2007 e cujo órgão
gestor é a CODEL, tendo o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia
como órgão de instância máxima de decisão) “possui aproximadamente
126.000m² e materializa a intenção do Município em qualificar o
desenvolvimento econômico da cidade através da atração e instalação de
empresas que desenvolvem produtos e serviços inovadores e de alto valor
agregado. (...) Obra essencial ao desenvolvimento do Parque Tecnológico
de Londrina, o Tecnocentro será o edifício sede do empreendimento,
responsável não apenas por abrigar a central administrativa do Parque,
mas também por oferecer serviços especializados, salas e equipamentos
multifuncionais de uso comum, espaço para a instalação de incubadoras,
laboratórios especializados e escritórios de entidades que trabalham no
fomento científico e tecnológico da região”.
Dentre as empresas em funcionamento no Parque, encontram-se as
seguintes: Instituto de Pesos e Medidas do Paraná - IPEM; Angelus
Indústria de Produtos Odontológicos; e International Seals Tecnologia
em Vedações. Em processo de Instalação, as seguintes: AAF do Brasil
Produtos Odontológicos; Ágili Software para a Área Pública; Indusbello
indústria de Instrumentos Odontológicos; e Kobra Indústria e Tecnologia.
Como uma inciativa vinculada ao Parque Tecnológico de Londrina, a
Prefeitura Municipal e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
- ABDI estabeleceram, em 2017, um termo de cooperação técnica para a
instalação de um núcleo da Rede Nacional de Produtividade e Inovação
- RENAPI na cidade. Esta iniciativa da ABDI tem como objetivo apoiar
estados e municípios em ações voltadas ao desenvolvimento da indústria
local. “É focada em promover o adensamento produtivo e tecnológico
das cadeias e sistemas industriais nos estados e regiões, estabelecendo
canais de conexão das demandas locais de desenvolvimento produtivo e
tecnológico com os instrumentos de apoio ao desenvolvimento produtivo
do governo federal”.
O Parque Tecnológico de Maringá encontra-se em fase de implantação.
Em março de 2018, a Prefeitura de Maringá, destinou uma área de
aproximadamente 120 mil metros quadrados para a criação do Parque
de Tecnologia da Informação no município. O “objetivo da implantação
desse Parque é reunir em um mesmo espaço físico as 309 empresas do
ecossistema de TIC de Maringá, que hoje estão isoladas em salas e prédios
comerciais oferecendo emprego para cerca de 4 mil profissionais”. Uma
das iniciativas que serve de âncora para a estruturação desse Parque é o
Arranjo Produtivo Local de Software de Maringá.
A consolidação dos Parques Tecnológicos de Londrina e Maringá e outras
inciativas semelhantes na região constituem vetores relevantes de estratégias
que visem ao desenvolvimento sustentável da Metrópole Paraná Norte.

5.6. Estrutura do Território
Com vistas à elaboração de diretrizes e à definição de estratégias para
a organização, desenvolvimento e consolidação da Metrópole Paraná
Norte torna-se relevante analisar a estrutura do território que conforma
a sua região, definida por uma linha de quinze cidades situadas ao
longo das BR-376 e BR-369: Mandaguaçu, Paiçandu, Maringá, Sarandi,
Marialva, Mandaguari, Jandaia do Sul, Cambira, Apucarana, Arapongas,
Rolândia, Cambé, Londrina, Ibiporã e Jataizinho.
Conformam o território da Metrópole Paraná Norte, municípios de 3 Regiões
Metropolitanas. Da Região Metropolitana de Londrina, compõem a Metrópole
Paraná Norte, somente 6 dos seus 25 municípios. Na RM de Maringá, 8 de
seus 26 municípios. E na RM de Apucarana, 1 (um) dentre 23 municípios.
Nessas RMs observa-se um “descompasso entre a institucionalidade Região
Metropolitana e uma espacialidade urbana mais complexa, que exige um
planejamento diferenciado”, a exemplo do que se pretende para o recorte
territorial dado pela Metrópole Paraná Norte.
Conforme o REGIC (IBGE), no contexto da rede urbana brasileira, as
cidades de Londrina e Maringá conformam-se como Capitais Regionais
B, situadas na Região de Influência de Curitiba (Metrópole Regional). A
cidade de Apucarana é classificada como um Centro Sub-regional A,
caudatária da Região de Influência de Londrina. Cambira e Arapongas
são referidos como Centros de Zona A, a primeira vinculada à Apucarana/
Londrina e a segunda diretamente à Região de Influência de Londrina.
O REGIC foi elaborado em 2007. Se ainda perdura a estrutura original
de centralidades que propôs, com forte articulação em torno dos polos
metropolitanos e das capitais regionais, a configuração de cidades
consideradas então como Centros Locais deve ser analisada com
cuidado, pois, em alguns casos, intensas transformações econômicas e
sociais verificadas nos anos 2000/2010 contribuíram para requalificar a
inserções dessas capitais e centros locais na rede urbana.
Em 2013, o IBGE, tendo por base o arcabouço conceitual-metodológico
desenvolvido no REGIC, estabeleceu a Divisão Urbano Regional do Território
Nacional a partir de “um recorte territorial em três diferentes níveis escalares:
Regiões Ampliadas de Articulação Urbana, Regiões Intermediárias de
Articulação Urbana e Regiões Imediatas de Articulação Urbana. Nesta
divisão, cada região criada é contígua e cada município pertence a uma
única unidade territorial. Uma especificidade inerente ao trabalho é a
identificação de um município polo para cada região. Por ter como base a
rede urbana, os seus limites não ficam restritos às fronteiras estaduais.”
Todas as cidades da Metrópole Paraná Norte se localizam na Região
Ampliada de Articulação Urbana de Curitiba. As cidades de Mandaguaçu,
Paiçandu, Sarandi, Marialva e Mandaguari fazem parte das Regiões
Intermediária e Imediata de Articulação Urbana de Maringá. As cidades
de Jandaia do Sul, Cambira, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé,
Londrina, Ibiporã e Jataizinho se localizam na Região Intermediária de
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Londrina. Dentre estas cidades, Jandaia do Sul e Cambira têm como
referência a Região Imediata de Articulação Urbana de Apucarana.
Rolândia, a de Arapongas. Cambé, Ibiporã e Jataizinho, a Região Imediata
de Articulação Urbana de Londrina. É importante destacar que todos os
municípios que compõem a Metrópole Paraná Norte são articulados pelas
Regiões de Articulação Intermediária de Maringá e Londrina. Este desenho
de articulação urbana do território da Metrópole Paraná Norte reafirma a
polaridade exercida por Maringá, a Oeste, e Londrina, ao Leste, no eixo
definido pelas BR-376 (Mandaguaçu) e BR-369 (Jataizinho).
De forma convergente com o estudo Divisão Urbano Regional, outra
referência para a análise da estrutura territorial da Metrópole Paraná
Norte é dada pelo Projeto Regiões Rurais, concluído pelo IBGE em 2015.
Segundo o IBGE, esse projeto “tem por objetivo elaborar a divisão
regional do Brasil a partir da dinâmica geográfica traçada pela produção
agroindustrial no território nacional.” Assumiu o desafio “de ultrapassar
as definições substantivas do rural, passíveis de serem expressas em um
único critério ou dimensão, para outras onde seja possível vislumbrar o
conteúdo relacional entre o rural e o urbano com as dinâmicas territoriais
que as envolvem”.
Neste contexto, a proposta de regionalização do espaço rural proposta pelo
Projeto está lastreada em conceitos como os de território-rede e territóriozona ou contíguo, superando, entre outros, a dicotomia cidade-campo.
Segundo o IBGE, o território-rede é constituído por “redes múltiplas que
compõem os diversos segmentos e interesses da agropecuária brasileira,
alocados em seu território, seja no campo e/ou nas cidades, onde se
superpõem e se emaranham, contrastando com os padrões espaciais
pautados na contiguidade que caracteriza o ‘território de zonas’.”
Nesta perspectiva, o território da Metrópole Paraná Norte, inserido em
uma única Região Rural (Região Rural das Capitais Regionais de Maringá
e Londrina) se apresenta com uma expressiva homogeneidade frente aos
recortes de Regiões Metropolitanas, Regiões de Influência das Cidades e
Regiões de Articulação Urbana.
Do ponto de vista de sua conformação territorial é importante também
destacar a existência de 3 (três) Arranjos Populacionais na Metrópole
Paraná Norte. Um, cujo núcleo é Maringá e composto pelos municípios
de Floresta, Iguaraçu, Itambé, Mandaguaçu, Marialva, Maringá,
Ourizona, Paiçandu, Presidente Castelo Branco e Sarandi. O segundo,
Jandaia do Sul, que inclui o município de Cambira. E o terceiro, cujo
núcleo é Londrina, agregando os municípios de Cambé, Ibiporã,
Jataizinho e Londrina. No sentido Oeste - Leste no eixo definido pelas
BR-376 (Mandaguaçu) e BR-369 (Jataizinho), esses arranjos constituem
âncoras relevantes de estrutura territorial da Metrópole Paraná Norte.
Segundo o IBGE (2016), “um arranjo populacional é o agrupamento
de dois ou mais municípios onde há uma forte integração populacional
devido aos movimentos pendulares para trabalho ou estudo, ou devido
à contiguidade entre as manchas urbanizadas principais.” Esses arranjos
“apresentam alto grau de integração entre os municípios componentes,
em particular com o núcleo, possuindo grande tamanho populacional e
podendo ter manchas de urbanização que resultam da expansão de uma
ou mais cidades, formando conurbações com formas variadas”.
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Por fim, o estudo sobre Tipologia Intraurbana, realizado pelo IBGE em
2017, também indica tessituras que são relevantes para a compreensão
dessa estrutura. O IBGE destaca no território da Metrópole Paraná Norte
duas diferentes tipologias intraurbanas das seguintes concentrações
urbanas, cujos detalhes podem ser vistos na figura 5.3.
Maringá, com uma forma radial, “apresenta os locais mais ricos junto
à área central do município sede, abarcando aproximadamente 2%
da população no tipo B. Cercando essas áreas, figuram outras com
boas condições de vida, que representam 23,5% dos residentes no tipo
D. A maior parte da população (43,5%), com medianas condições de
vida (tipo E), localiza-se vizinha às melhores áreas, no Município de
Maringá, assim como em porções de outros municípios (Mandaguaçu,
Paiçandu e Itambé). As áreas com baixas condições de vida reúnem
31,1% da população nos tipos G e H, sendo registradas em quase todos
os municípios, em especial no de Sarandi” e Londrina, com uma forma
“zonal e alinhada à rodovia”, “possui as áreas com boas condições
de vida presentes somente no município sede. Já as áreas com médias
condições de vida ocupam uma grande área no Município de Londrina,
que se estende para leste e oeste, nos Municípios de Cambé e Ibiporã,
pela Rodovia BR-369. As áreas com baixas condições de vida estão,
pontualmente, localizadas nas margens da mancha urbanizada principal
e no Município de Jataizinho. Uns poucos núcleos isolados, ao sul do
município sede, são classificados como tipo J (2,4% da população)”,
conforme pode ser observado.

5.7. Observações gerais sobre as
Funções Públicas de Interesse Comum
Desenvolver de forma sustentável e consolidar a região como uma
região metropolitana implica integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum entre os seus
municípios. Essas funções exigem “política pública ou ação cuja realização
por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto
em municípios limítrofes”. Portanto, são funções que requerem governança
interfederativa, ou seja, compartilhamento de responsabilidades e ações
entre esses municípios “em termos de organização, planejamento e
execução dessas funções, mediante a execução de um sistema integrado
e articulado de planejamento, de projetos, de estruturação financeira, de
implantação, de operação e de gestão”.
Além de uma história comum de “colonização”/ocupação, da
especificidade territorial dada à região na forma de um empreendimento
da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e dos eixos definidos
pelas rodovias BR-369/BR-376 e ferrovias EF-369/EF-48, torna-se
importante, visando à consolidação da Metrópole Paraná Norte como uma
região metropolitana, identificar vetores que possam referenciar as suas
funções de interesse comum e, portanto, o seu Plano de Desenvolvimento
Sustentável. Dentre esses vetores podem ser especificados os seguintes:

Figura 5.3. Tipologia Intraurbana dos municípios de Maringá e Londrina
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Fonte: IBGE, 2017.

Municípios que fazem parte de um “território-rede”
Como já observado, o território da Metrópole Paraná Norte está inserido
em uma única Região Rural (Região Rural das Capitais Regionais de Maringá
e Londrina), apresentando, portanto, uma expressiva homogeneidade em
relação aos recortes definidos pelas Regiões Metropolitanas, Regiões de
Influência das Cidades e Regiões Intermediárias de Articulação Urbana,
cujas centralidades urbanas são dadas pelos polos de Maringá e Londrina
e, em menor grau, por Apucarana.

Cadeia Produtiva dos Agronegócios como estruturante da
economia regional
A cadeia produtiva dos agronegócios é estruturante da economia regional.
A diversidade de elos, além de gerar vínculos e funções regionais de
interesse comum, induz endogenia ao processo de geração riquezas,
potencializando seus efeitos dinâmicos sobre os demais segmentos de
atividade econômica regional (p. ex., serviços e construção civil).

Indústria de Transformação diversificada e com relativa
desconcentração espacial
Relativamente concentrada em Maringá e Londrina, a Indústria de
Transformação apresenta expressiva dispersão entre os municípios da
região, o que tende a solidarizar demandas de funções de interesse
comum entre esses municípios (p. ex., infraestrutura logística).

Importância regional dos serviços de logística
Importantes na escala regional, os serviços de logística, cada vez mais
integrados e densos de tecnologias de informação, necessitam ser
modernizados e, portanto, constituem outro vetor de indução de funções
de interesse comum à região, de forma articulada à necessidade de
uma maior capacidade de suporte, multimobilidade e qualidade da
infraestrutura viária regional.
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Presença de diversos segmentos de serviços intensivos de
conhecimento
As atividades do setor serviços “Atividades profissionais, científicas e
técnicas”, “Informação e comunicação”, “Educação” e “Saúde humana e
serviços sociais”, intensivas de conhecimento, são relevantes na região.
Em conjunto com as demandas de progresso técnico da Cadeia Produtiva
dos Agronegócios (agricultura inteligente, biotecnologias, bioenergia,
sensores de processos agroindustriais, sistemas de gestão, controle
biológico, manejo integrado de pragas etc.) e com as necessidades
de P&D de segmentos com potencial regional (bioeconomia, economia
circular etc.), a importância dessas atividades do setor serviços na região
pode induzir, como de interesse comum à Metrópole Paraná Norte, o
fortalecimento do vetor de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Nesse sentido, merecem destaque a presença regional das seguintes
instituições, arranjos produtivos locais e/ou iniciativas: EMBRAPA - Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (soja); Fundação de Apoio à Pesquisa
e Desenvolvimento do Agronegócio - FAPEAGRO; Instituto Agronômico
do Paraná - IAPAR (Sede); Laboratório de Metrologia Londrina - SENAI;
Arranjos Produtivos Locais de Software e Tecnologia da Informação de
Londrina e Maringá; Universidades Estaduais de Londrina e Maringá; Polo
de Saúde de Londrina; Programa Trilha Health Tec em Maringá (voltado
para a criação e aceleração de soluções digitais e tecnológicas focadas
na área da saúde); e os Parques Tecnológicos de Londrina e Maringá.

Região com alta relevância para o Estado do Paraná e cujo
dinamismo econômico é expressivo
Como já observado, a participação do PIB da Metrópole Paraná Norte
no total do Paraná é superior à participação dos PIB da RM de Campinas,
da Aglomeração Urbana de Piracicaba e da RM Vale do Itajaí no PIB de
suas respectivas Unidades da Federação.
Estes fatos indicam a relevância da Metrópole Paraná Norte no estado
do Paraná e, portanto, a importância do seu Plano de Desenvolvimento
Regional, enquanto “implantação de processo permanente e compartilhado
de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano
e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum”.

Heterogeneidade Socioeconômica entre os municípios
Apesar do dinamismo da economia regional, em 2015, vários municípios
da Metrópole Paraná Norte apresentaram um PIB per capita inferior ao da
média do estado do Paraná: Mandaguaçu, Paiçandu, Sarandi, Jandaia
do Sul, Cambira, Apucarana, Londrina (em menor grau) e Jataizinho. A
população desses municípios corresponde a 52% do total regional.
Os municípios com os menores níveis de PIB per capita são Sarandi
(R$14,6 mil) e Jataizinho (R$14,9 mil), com valores inferiores ao PIB
per capita do Brasil (R$29,3 mil). Os municípios de Ibiporã (R$49,7
mil) e Maringá (R$38,9 mil) apresentam os maiores PIB per capita. As
disparidades intrarregionais relativas ao PIB per capita dos municípios da
Metrópole Paraná Norte são expressivas.
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Desigualdades intrarregionais de padrão de vida e de dinamismo
econômico constituem desafios para o desenvolvimento sustentável da
Metrópole Paraná Norte.

Pressão sobre recursos hídricos
Na região da Metrópole Paraná Norte, a “disponibilidade dos recursos
hídricos superficiais se encontra em situação vulnerável e até de alerta em
parte dos quinze municípios, com volumes utilizados que se aproximam
ou ultrapassam a capacidade existente”.
Nesse contexto, é possível “concluir (...) que as águas subterrâneas
possuem papel crucial na manutenção da segurança hídrica de toda a
região, e, se no momento o maior percentual nas operações de captação
ainda não advém destas, podem vir a ser num futuro não tão distante”.
Neste contexto e no âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos,
prevê-se que os “Poderes Executivo do Estado e dos Municípios do Paraná
promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico,
de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as
políticas federal e estadual de recursos hídricos”, aspectos estruturantes
do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Metrópole Paraná Norte.

Gestão de Resíduos Sólidos
Em geral, em maior ou menor grau, a coleta e a destinação dos resíduos
sólidos (urbanos, serviços de saúde, construção civil e saneamento) é
uma questão relevante para os municípios da Metrópole Paraná Norte.
A coleta de resíduos sólidos urbanos é relativamente bem atendida nos
municípios do eixo da Metrópole, com uma boa cobertura de coleta.
Entretanto, a destinação final é um ponto de atenção, visto que o PERS/
PR identifica que em alguns casos os locais declarados como aterros não
contemplam toda a legislação do setor, sendo classificados como ‘aterros
controlados’, ou ainda são verdadeiros lixões.
Deixando a desejar, a coleta seletiva possui um alcance significativamente
menor em relação à coleta geral de RSU, desperdiçando um grande
potencial econômico que poderia ser gerado através da expansão de um
sistema de reciclagem mais efetivo [economia criativa].
Os sistemas de coleta de resíduos da construção civil e de saúde ainda são
incipientes, com poucas opções de locais adequados para destinação,
o que pode ser um entrave logístico e financeiro aos responsáveis pela
destinação final de tais resíduos.
Por fim, representando um grande volume gerado nas principais cidades,
o lodo de ETAs e ETEs não significa um problema grave com relação à
destinação, uma vez que tem sido descartado corretamente, ou no caso de
uma parcela do lodo de algumas ETAs, lançados em corpos hídricos que não
acarretam em impactos extremamente deletérios, embora causem alguma
perturbação. “A maior questão para esse tipo de resíduos diz respeito a seus
custos, já que sua correta destinação possui um custo elevado”.

Neste contexto, a definição de estratégias relativas aos instrumentos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Política Nacional de Meio
Ambiente podem assumir a condição de funções públicas de interesse
comum, a exemplo dos seguintes:
• Planos de resíduos sólidos;
• Inventários e sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
• Coleta seletiva;
• Sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos;
• Incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
• Monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
• Cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado
para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos,
processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento
de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos
(“economia criativa”);
• Pesquisa científica e tecnológica;
• Educação ambiental;
• Incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
• Conselhos de meio ambiente e, no que couber, de saúde;
• Órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos
serviços de resíduos sólidos urbanos;
• Acordos setoriais;
• Avaliação de impactos ambientais;
• Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
• Incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação,
com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos
custos envolvidos.

Mudanças climáticas
Vários têm sidos os alertas sobre os impactos das mudanças climáticas,
em especial em regiões onde a cadeia produtiva dos agronegócios é
relevante. Pode-se citar como exemplos a iniciativa da Fiocruz (Projeto
Vulnerabilidade à Mudança do Clima) e o relatório “The future of food
and agriculture - Trends and challenges/O futuro da alimentação e da
agricultura – Tendências e desafios” (FAO, 2017), o qual destaca que os
sistemas agrícolas de alto consumo e uso intensivo de recursos, causadores

de desmatamento maciço, escassez hídrica, esgotamento do solo e
altos níveis de emissão de gases de efeito estufa não podem prover a
produção sustentável agrícola e de alimentos e ressalta a necessidade de
um processo de transformação em direção a abordagens holísticas, tais
como agroecologia, sistemas agroflorestais, agricultura “climaticamente
inteligente” e agricultura de conservação, que também se baseiam no
conhecimento indígena e tradicional.
Neste contexto, várias diretrizes da Lei Estadual de Mudanças Climáticas
podem ser objeto de interesse comum e governança interfederativa, a
exemplo das seguintes:
• Ações de mitigação de emissões antrópicas;
• Medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança
do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;
• Promoção e fomento à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação e à
difusão de tecnologias, processos e práticas orientadas à consecução
dos objetivos desta Lei;
• Criação e utilização de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais
para a promoção dos objetivos, diretrizes, ações e programas previstos
nesta Lei;
• Promoção de ações e projetos voltados à educação e à sensibilização
sobre as causas e efeitos da mudança do clima com o objetivo de
estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo;
• Incentivo e fomento ao aumento da matriz energética renovável do Estado;
• Promoção da competitividade de bens e serviços menos emissores de carbono;
• Incentivo às práticas agrícolas que contribuam para a adaptação e a
mitigação das mudanças climáticas;
• Estímulo ao transporte sustentável, menos poluente, dando prioridade
ao transporte coletivo ou ao não motorizado;
• Levantamento dos impactos e das vulnerabilidades dos sistemas físico,
biológico, econômico e social relativos às mudanças climáticas; e
• Apoio e estímulo a projetos para a captura de carbono e redução
do desmatamento e degradação florestal (Conforme o Art. 5o da Lei
Estadual de Mudanças Climáticas (Lei 17.133, de 25 de abril de 2012).

5.8. Turismo
O Turismo bem estruturado pode contribuir para o desenvolvimento local e
regional, não só em termos econômicos, foco desta análise, quanto de melhoria
das condições de vida para a população, uma vez que as ações e investimentos
em infraestrutura que atraem os turistas atendem e beneficiam, em um primeiro
momento, a própria comunidade.
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Ou seja, investimentos na área do turismo podem acarretar geração de emprego
e renda que vai além das atividades e empreendimentos que mantêm relação
objetiva com aquela operação, podendo apresentar um reflexo positivo de
abrangência maior do que a diretamente identificada pelo próprio turista.
O mesmo documento demonstra ainda que o Paraná apresenta números
significativos relativos à atividade turística no contexto brasileiro (2018):
• 5º maior número de empregos em hospedagem (16 mil empregos);
• 7º maior número de estabelecimentos em hospedagem (1.300
estabelecimentos);
• 4º lugar no ranking de chegada de turistas internacionais (1 milhão);
• 6º lugar no ranking nacional de fluxo de turistas (16 milhões);
• Receita anual gerada pelo turismo: 17 bilhões de reais.
Com base nas diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo,
iniciado em 2004, cuja classificação indica o “nível de desenvolvimento
turístico, a partir da ponderação do nível de desenvolvimento dos
municípios que a compõem, somado ao fator de cooperação regional
entre estes”, há três recortes distintos para os municípios da Metrópole
Paraná Norte, especializados no Mapa de Regionalização do Turismo
(adaptado, na figura 5.4), o qual tem por objetivo “nortear ações de
programas e processos no âmbito do Ministério do Turismo”:
Figura 5.4. Regiões Turísticas

• RT-06 – Região Turística Vale do Ivaí: abrange os municípios de
Apucarana e Cambira, onde o turismo religioso, eventos culturais e
belezas naturais são os principais atrativos; e
• RT-08 – Corredores das Águas: estende-se deste a divisa com o
Paraguai até o centro-norte do Paraná, onde se encontram Mandaguari,
Mandaguaçu, Marialva, Maringá e Paiçandu. Destacam-se a
agroindústria, as confecções e cooperativas agroindustriais, os eventos
e as feiras de negócios e o turismo rural e de aventura, bem como as
tradições étnicas conservadas pelos descendentes de imigrantes.
Os recortes turísticos diferenciados indicam o potencial de desenvolvimento e
possível incremento econômico a partir de atividades relacionadas à cadeia do
turismo dos municípios da Metrópole Paraná Norte, desde que integrados e com
estratégias de ação coordenadas. Considerando os dados de aproximadamente
uma década nos municípios componentes da Metrópole Paraná Norte (BDE/
IPARDES) é possível perceber que de forma geral houve incremento nas atividades
de turismo.
Conforme dados do CADASTUR (cadastro dos prestadores de serviços turísticos
legalmente constituídos e em operação junto ao Ministério do Turismo), de
2007 e 2016, sobre atividades diretamente relacionadas ao atendimento
ao turista, ilustrados pela figura 5.5, os municípios da região apresentaram
pequenas variações, destacando-se Londrina, que reduziu em 35% o número
Figura 5.5. Quantitativo de atividades relacionadas ao turismo de 2007 a 2016.
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• RT-05 – Região Turística Norte do Paraná: engloba os municípios
de Arapongas, Ibiporã, Londrina e Rolândia. É caracterizada pela
diversidade étnica de sua formação, pela força da agricultura e do
agronegócio, pelo turismo rural e por eventos, principalmente ligados a
exposições agropecuárias, rotas turísticas e turismo religioso;
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de agências de turismo, organizadoras de eventos, guias de turismo e
meios de hospedagem e Maringá, que reduziu o número de agências de
turismo e meios de hospedagem.
Já de acordo com os dados da RAIS (Relatório Anual de Informações
Sociais), de forma geral os municípios tiveram incremento nos números
relativos aos estabelecimentos voltados às atividades de alojamento,
alimentação transporte, cultura e lazer. Neste caso, com exceção da
redução nos números de transporte terrestre e atividades de cultura e
lazer de Londrina, os municípios apresentam crescimento de forma geral.
Ainda com base na RAIS, porém em relação a empregos em atividades
características do turismo, Apucarana, Ibiporã, Londrina, Mandaguari e
Marialva apresentam um decréscimo nos empregos relativos ao transporte
terrestre; Sarandi, Mandaguaçu e Jandaia do Sul nos empregos das
atividades de cultura e lazer; Apucarana um pequeno decréscimo em
alojamento; Arapongas em transporte aéreo; e Londrina em transporte
aéreo e agências de viagem. Maringá apresenta crescimento de forma
geral e chamam a atenção municípios pequenos como Paiçandu e
Sarandi com acréscimos significativos indicando reflexo do crescimento
de Maringá em benefício de seus municípios vizinhos.
Se por um lado a região apresenta potencial para desenvolvimento da
atividade, por outro se faz necessário considerar que, conforme estudo
realizado pelo Governo do Estado do Paraná (CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO PARANÁ SÍNTESE DO ESTUDO, 2009), a cadeia do
turismo no Paraná apresenta como uma das características o fato de que
a grande maioria dos estabelecimentos é composta por microempresas

com características que as tornam frágeis frente ao mercado, geralmente
relacionadas à capacitação e qualificação mão de obra e falta de
recursos. Ressalta-se que o desenvolvimento da atividade turística
demanda também investimentos por parte do setor público, como por
exemplo, o acesso aos atrativos e serviços de atendimento ao turista,
bem como outras estruturas públicas de apoio à atividade”.
Neste sentido, as regiões turísticas onde estão inseridos os municípios
da Metrópole Paraná Norte arrecadaram um montante significativo de
repasses por convênio com o Ministério do Turismo no ano de 2017, que
somam cerca de 15,5 milhões de reais, quase 25% do total do Paraná,
através de 49 convênios, a grande maioria nos Corredores das Águas.
Entre os motivos de viagem, destaca-se a atividade de negócios em
Londrina e Maringá, que representa quase metade do total, conforme
dados da SETU (2013).
A permanência e gastos com turismo podem ser incrementados a
partir da oferta de roteiros de turismo intermunicipais, que podem ser
disponibilizados em diversos segmentos do turismo, como o rural, o de
aventura e o religioso, estendendo a permanência e, consequentemente,
os gastos dos turistas podendo, inclusive, adicionar as famílias dos turistas
de negócios ao contexto de interesse.Além do potencial para negócios,
Londrina e Maringá possuem parques e outros atrativos, que demonstram
um significativo potencial para outros segmentos turísticos.
Os expressivos rios presentes na região da Metrópole Paraná Norte
também representam um potencial de atratividade em segmentos ainda
pouco desenvolvidos no estado, como o turismo náutico e de pesca.

Figura 5.6. Potencial para turismo náutico e de pesca

Ilustração: Luiz Hayawaka
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Em que pese o fato dos municípios da Metrópole Paraná Norte participarem
da composição de três diferentes regiões turísticas paranaenses, da
mesma forma que participam de diferentes regiões metropolitanas, é
possível identificar seu potencial turístico ou, ainda, de desenvolvimento
econômico a partir de atividades da cadeia produtiva do turismo.
A maioria desses municípios participou dos processos de capacitação
realizados pelo Ministério do Turismo/Secretaria do Estado do Turismo,
ou seja, já possuem técnicos e empreendedores capacitados pelos
órgãos competentes e entendimento da necessidade de complementação
de ações, o que facilita novos planejamentos para a região.
No processo de desenvolvimento turístico regional, alguns municípios
têm o papel de âncoras do desenvolvimento turístico regional, enquanto
outros apresentam estruturas de apoio fundamentais para o atendimento
adequado ao turista.
Considerando o recorte da Metrópole Paraná Norte, o fato da
região ser composta por municípios de características diferenciadas
em relação às atividades turísticas só enriquece futuras propostas de
roteiros intermunicipais, com diferenciais de grande potencial turístico
como a imigração diversificada e a história do café na região, além
das estruturas remanescentes da rede ferroviária que dão o mote para
o desenvolvimento de roteiros turísticos que conectem os municípios
participantes da Metrópole Paraná Norte.

5.9. Comportamento Comercial
O padrão de transações comerciais conforma um elemento de análise
econômica regional. Dessa forma, com base em dados de notas fiscais
de produtos disponibilizados pela Secretaria da Fazenda do Paraná –
SEFA -, com referência ao ano de 2018, alguns apontamentos podem ser
realizados sobre essas transações, envolvendo municípios da Metrópole
Paraná Norte.
• Estrutura de trocas, segundo origem e destino;
• Participação dos municípios da Metrópole Paraná Norte nas transações
comerciais, segundo origem e destinos;
• Principais Produtos Comercializados;
• Nível de intensidade tecnológica.
No que tange à estrutura das trocas, segundo origem e destinos, é
possível se afirmar que:
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• Os produtos com origem na Metrópole Paraná Norte têm destino a
diversas escalas de mercado, com a participação do mercado externo
sendo a mais baixa (12,3%);
• Os produtos destinados à Metrópole Paraná Norte, com origem em outros
mercados, são oriundos, principalmente, de outros estados brasileiros;
• A Metrópole Paraná Norte é deficitária na sua balança comercial,
por conta das suas trocas com os mercados na escala nacional;
• A posição de dependência de produtos de outros estados brasileiros,
pode trazer consequências para formação de investimento privados e
restrições na participação dos municípios no ICMS paranaense.
Quanto à participação dos Municípios da Metrópole Paraná Norte nas
transações comerciais, segundo origem e destinos, observa-se que:
• São identificáveis quatro grupos de municípios, no que se refere a seu
papel como origem de transações comerciais,
• Maringá e Londrina, com mais de 60% do comércio;
• Ibiporã, Cambé, Arapongas, Rolândia, com pouco mais de 25% do
comércio;
• Apucarana, Marialva, Mandaguari, Sarandi, Paiçandu e Jandaia
do Sul, com pouco menos de 13% do comércio; e
• Mandaguaçu, Cambira e Jataizinho, com apenas 0,7% do
comércio.
• Maringá apresenta uma primazia comercial regional, com quase 40%
das vendas;
• O destaque de Maringá ocorre em diversas escalas de mercado
de destino, desde a municipal à internacional, com exceção da
intermunicipal, em que se destaca Londrina;
• Maringá apresenta uma estrutura mais concentradora do comércio em
relação ao seu entorno, quando em comparação ao comportamento de
Londrina e seu entorno;
• O comércio que envolve pares dos 15 municípios da Metrópole Paraná
Norte demonstra uma elevada integração comercial intermunicipal;
• Londrina e seus municípios de entorno fazem quase 40% das trocas
intermunicipais da Metrópole Paraná Norte, praticamente o dobro de
Maringá e seu entorno;
• Embora receba volumes não desprezíveis de produtos de Maringá e
Londrina, Apucarana tem relativamente baixa participação no comércio
intermunicipal, o que torna a porção central da Metrópole Paraná Norte
uma faixa de baixa integração comercial;

• Há uma não desprezível integração comercial entre os dois grupos
de municípios a leste e a oeste – Londrina e seu entorno e, também,
Maringá e seu entorno –, cujo comércio, em ambos os sentidos, perfaz
aproximadamente 18% (R$3,0 bilhões) do comércio intermunicipal;
• A participação de Maringá nas exportações regionais
indubitavelmente dominante, quase 74% do comércio exterior.

Figura 5.7. Comércio Intermunicipal

é

As principais transações comerciais intermunicipais podem ser percebidas
no figura 5.7. Por sua vez, os dados sobre os principais produtos
comercializados, segundo as seções da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) revelam que:
• Há destaque para os grãos (R$17,1 bilhões), produtos da indústria
química (R$11,2 bilhões), combustíveis minerais (R$8,2 bilhões), veículos
automotores (R$6,3 bilhões) e carnes (R$6,2 bilhões), que compõem
42% do comércio regional;
• A soja corresponde a mais de 99% do valor do NCM ligado a
grãos, frutos, sementes etc., com quase a metade do valor destinado ao
mercado externo;
• Os produtos da indústria química são principalmente compostos por
agroquímicos, com R$9,9 bilhões (88,3% da seção NCM), com destaque para
as vendas a partir de Londrina, Arapongas e, sobretudo, Ibiporã, destinadas a
diversos mercados, com ínfima participação do mercado externo;
• As carnes refrigeradas e congeladas de frango, bovinos e suínos
são produtos relevantes, com vendas em torno de R$5,9 bilhões, com
destaque para a participação de Maringá, Rolândia e Londrina, com
principais destinos no mercado estadual e nacional.

Fonte: IBGE, 2010.

Figura 5.8. Valores dos produtos com origem na Metrópole Paraná Norte (2018)

Os valores dos produtos com origem na Metrópole Paraná Norte (2018)
são ilustrados na figura 5.8.
Por fim, no que se refere ao nível de intensidade tecnológica dos
produtos comercializados, nota-se que os agroquímicos são aqueles que,
tendo origem na região, apresentam destaque em volume de vendas e
penetração em mercados para além do paranaense.

Legenda
Até 1 bilhão

5 bilhões a 10 bilhões

1 bilhão a 5 bilhões

Acima de 10 bilhões

Fonte: SEFAZ, 2018 e IBGE, 2010.
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6. Cenários

6.1. Eixos estratégicos
Os cenários são ferramentas de planejamento utilizadas para dar
coerência a uma série de elementos difusos, procurando extrair deles
orientações para a proposição de ações ou decisões de gestão, ao
contemplar de forma explícita o que pode vir a acontecer no futuro, no
contexto da tomada de decisões estratégicas.
A abordagem metodológica prospectiva adotada para o Plano da
Metrópole Paraná Norte utiliza-os para ordenar as percepções acerca
dos contextos de oportunidades e de ameaças para o desenvolvimento
da região, sem, no entanto, reduzi-los a uma realidade mais provável.
Ao contrário, os cenários representam futuros alternativos possíveis ao
explicitar e articular a imprevisibilidade, sendo, assim, ferramentas
apropriadas para planejamento de longo prazo. O processo participativo
busca articular visões e princípios, que inicialmente podem divergir, em
direção a um único cenário desejado.
A metodologia de cenários permite a explicitação de argumentos
contraditórios, que costumam ocorrer em processos participativos,
representando percepções distintas (cenários) ou objetivos diferentes
(visão de futuro), com os quais as partes interessadas (stakeholders)
identificam-se em maior ou menor grau, facilitando, assim, a identificação
de trade-offs e possíveis focos de negociação.
Os cenários aqui definidos representam algumas das possíveis tendências
e percepções que embasam a estratégia robusta, aquela que define
decisões a tomar, na forma de metas e programas, contemplando todos
os cenários como igualmente possíveis.
O Plano da Metrópole Paraná Norte contempla o conceito de
desenvolvimento sustentável, concebido como o desenvolvimento que
satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.
A estratégia de desenvolvimento sustentável prevista para a Metrópole
Paraná Norte contempla não somente a dimensão urbanística na
construção de cenários, mas também outras dimensões de impacto
potencial em toda a região:
• Dimensão Econômica - A dimensão econômica estrutura em grande
medida os cenários, tendo em vista as características produtivas
da região, fortemente apoiadas nas atividades do agronegócio, e
com índices de desempenho e produtividade comparáveis aos mais
avançados do mundo. Por essa razão, os cenários partem da estrutura
de produção já existente e procuram traçar possíveis trajetórias de
evolução desse setor, considerando ainda maiores avanços, baseados
em novos arranjos tecnológicos e cadeias produtivas mais sofisticadas;
• Dimensão Territorial - Contempla possíveis recortes regionais
buscando identificar estratégias territoriais mais eficazes, incluindo
possíveis agregações de outros territórios municipais além dos quinze
municípios do eixo Londrina – Maringá que pudessem ser articulados
numa estratégia integrada de desenvolvimento regional. Tais recortes ou
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regionalizações consideram também diferentes arranjos institucionais de
gestão do território, procurando lançar alguma luz sobre as políticas de
gestão territorial possíveis;
• Dimensão Ambiental - Contempla os diversos impactos das atividades
econômicas e arranjos de infraestrutura sobre o meio ambiente regional.
Uma vez que as informações provenientes da fase de caracterização e de
outros planos e programas desenvolvidos na região têm apontado para
uma situação de crescente comprometimento dos recursos hídricos, tanto
em termos quantitativos quanto qualitativos, a disponibilidade hídrica foi
selecionada para representar a dimensão ambiental. As previsões dos
impactos das mudanças climáticas na região são também contempladas
nesta dimensão, porém somente naquelas relações em que poderiam
indicar modificações no padrão hidrológico regional e, por conseguinte,
sobre a disponibilidade hídrica, como no total das precipitações
pluviométricas anuais ou no número de dias consecutivos sem chuva;
• Dimensão Demográfica - Contempla diversas hipóteses sobre os ritmos
de crescimento populacional na região, tanto nos quinze municípios do eixo
Londrina – Maringá como em toda a região de influência, considerando
possíveis tendências migratórias associadas ao desempenho econômico
regional. Foram utilizados diferentes critérios para a determinação de taxas
de decrescimento populacional, resultando em diferentes projeções da
população total, bem como diferentes distribuições populacionais na região.
As projeções tendenciais do IPARDES foram utilizadas como referência;
• Dimensão Logística - contempla as implicações de grandes investimentos
nacionais na infraestrutura logística sobre a região, em especial a Ferrovia NorteSul e as hidrovias Paraná-Paraguai e Paraná-Tietê, bem como as implicações
desses investimentos sobre a infraestrutura de transportes já existente;
• Dimensão Urbanística - contempla as dinâmicas de crescimento das
cidades, as formas possíveis ou prováveis das aglomerações urbanas
e as adaptações necessárias diante das oportunidades dos rearranjos
produtivos e logísticos traçados nas outras dimensões.
Diante da indefinição do contexto institucional e, consequentemente, de
gestão territorial, os cenários desenvolvem a dupla função de definir
possíveis arranjos alternativos dessa estrutura e de especular sobre o
desempenho desses arranjos alternativos em face de oportunidades e
ameaças. Da mesma forma que as matrizes SWOT, procuram evidenciar
pontos fortes e fracos dos arranjos institucionais alternativos, em face dos
desafios a serem enfrentados e oportunidades a serem aproveitadas no
espaço regional.
Cabem aqui algumas considerações adicionais sobre os principais dados
das dimensões citadas:

Dimensão Territorial
Os municípios da Metrópole Paraná Norte situam-se na Mesorregião
Norte Central Paranaense, exceto Jataizinho, situada na mesorregião

do Norte Pioneiro Paranaense. As mesorregiões apresentam o processo
social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede
de comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial,
estabelecendo uma identidade regional. Já as microrregiões definem-se
como parte das mesorregiões que apresentam especificidades referentes
à estrutura de produção quanto à organização do espaço e pela via de
relações no nível local.

comanda a sua região. Nota-se, a partir dos dados sintetizados no quadro
seguinte, que todos os municípios da Metrópole Paraná Norte encontram-se
articulados pelas Regiões Intermediárias de Maringá e Londrina, reforçando
a polaridade exercida por estes municípios localizados nos extremos do
eixo definido pelas BR-376 (Mandaguaçu) e BR-369 (Jataizinho).

Conforme o Censo de 2010 A região da Metrópole Paraná Norte tem 1,5
milhão de habitantes enquanto o total das microrregiões é de 2 milhões,
ou seja, há ¼ de municípios excluídos do plano. Outros municípios de
médio porte poderiam ser articulados dentro de uma dinâmica regional
que não se restringisse aos aspectos exclusivos de conurbação ou de
volume de passageiros para um sistema de transporte regional.

Regiões de Articulação Urbana

Conforme a classificação de regiões de influência do IBGE (REGIC),
Londrina e Maringá conformam-se como Capitais Regionais B, situadas
na Região de Influência de Curitiba (Metrópole Regional). A cidade de
Apucarana é classificada como um Centro Sub-regional A, caudatária
da Região de Influência de Londrina. Cambira e Arapongas são referidos
como Centros de Zona A, a primeira vinculada a Apucarana/Londrina e
a segunda diretamente à Região de Influência de Londrina.
Tabela 6.1. Regiões de Influência em que se localizam os municípios da
Metrópole Paraná Norte e classificações

Tabela 6.2. Divisão Urbano-Regional da Metrópole Paraná Norte

Município

Maringá

Maringá

Ampliada

Mandaguaçu
Paiçandu
Maringá
Sarandi
Marialva
Mandaguari

Cambira
Classificação

Intermediária

Jandaia do Sul

Regiões de Influência

Município

Imediata

Apucarana

Curitiba

Região de Influência
Apucarana

Londrina
Capital Regional B

Curitiba

Maringá

Apucarana

Arapongas
Arapongas

Cambé

Centro sub-regional A
Londrina

Londrina
Londrina

Arapongas
Ibiporã

Centro de Zona A
Cambira

Londrina

Rolândia

Apucarana/Londrina

Jataizinho

Fonte: IBGE, 2007.

Fonte: IBGE, 2013.

A divisão urbano-regional, também do IBGE, foi estabelecida a partir de
um recorte de continuidade territorial em três níveis escalares: Regiões
Ampliadas de Articulação Urbana, Regiões Intermediárias de Articulação
Urbana e Regiões Imediatas de Articulação Urbana. As Regiões de
Articulação Urbana identificadas são espaços pautados numa organização
em rede, onde os centros de gestão do território e os fluxos determinam
as vinculações e o arranjo regional, formados a partir de uma cidade que

Todo o recorte da Metrópole Paraná Norte situa-se na Região Rural das
Capitais Regionais de Maringá e Londrina. A proposta de regionalização
do espaço rural proposta pelo projeto está lastreada na definição do
IBGE de território-rede e território-zona ou contíguo: “redes múltiplas que
compõem os diversos segmentos e interesses da agropecuária brasileira,
alocados em seu território, seja no campo e/ou nas cidades, onde se
superpõem e se emaranham”.
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Nesta perspectiva, o território da Metrópole Paraná Norte apresentase com uma expressiva homogeneidade frente aos recortes de Regiões
Metropolitanas de Maringá, Londrina e Apucarana, Regiões de Influência
das Cidades e Regiões de Articulação Urbana.
Outra possibilidade de regionalização para a estrutura de organização
da Metrópole Paraná Norte seria através da gestão de recursos hídricos,
estabelecendo os limites das regiões como os limites geográficos das
bacias hidrográficas, no caso, as bacias hidrográficas regionais dos rios
Tibagi, Ivaí e Pirapó. Cabe a lembrança de que o projeto METRONOR já
considerava as conexões hidrográficas, chamando atenção ao problema
da sustentabilidade qualitativa da água.

Dimensão Ambiental

A capacidade de diluição foi avaliada tomando-se como referência a
Classe 3 (classe limite para abastecimento humano) da Resolução
CONAMA 357/2005 e as distribuições probabilísticas das vazões
características das bacias dos rios Tibagi, Pirapó e Ivaí, consideradas
em termos de vazões específicas (L/s/km²). As vazões de diluição foram
determinadas probabilisticamente em termos de sua permanência, ou seja,
a percentagem do tempo em que uma determinada vazão é igualada ou
excedida, e encontram-se nas figuras 6.1. e 6.2 a seguir. Os valores de
permanência estão representados por cores que variam de verde (maiores
permanências, menores vazões necessárias, situação melhor) a vermelho
(menores permanências, maiores vazões, situação pior). É notável a
situações já crítica dos rios Bandeirantes do Norte e Pirapó (DBO) e das
cabeceiras dos rios Pirapó, Bandeirantes do Norte, e Rio Bom (Pt).
Figura 6.1. Permanência das Vazões de Diluição da DBO

A água é uma das mais importantes Funções Públicas de Interesse Comum,
pois é insumo básico à atividade antrópica. Os fluxos hidrológicos
naturais, representados pelos rios e suas bacias hidrográficas e pelos
mananciais subterrâneos e suas áreas de recarga, não são coincidentes
com os limites territoriais municipais.
Atualmente, 26% dos mananciais está em situação vulnerável e 7% em
situação crítica. No horizonte do plano, a previsão é de que estes índices
elevem-se até 33% e 9%, respectivamente, sendo a região mais crítica
aquela na divisa das bacias hidrográficas do Pirapó, Ivaí e Tibagi, onde
se localizam municípios populosos.
O PDRH concentrou-se na questão do abastecimento de água e na
remoção e tratamento dos esgotos urbanos. Os diversos Planos de Bacia
Hidrográfica desenvolvidos para as bacias dos rios Pirapó, Tibagi, Ivaí e
Paranapanema mostram também situações críticas referentes à poluição
difusa dos rios, fruto do aporte de fósforo proveniente dos fertilizantes
agrícolas e resíduos da pecuária.
De acordo com os estudos prospectivos do Plano de Bacia Hidrográfica
do Rio Tibagi (2012/2013) com horizonte em 2030, é notável um salto
de crescimento dos níveis de risco de balanços hídricos deficitários
na porção norte da bacia, correspondente à região metropolitana
de Londrina e no Norte Velho, devido à demanda significante para a
expansão da agricultura irrigada além da variável de reflorestamento
com impacto na demanda industrial de papel e celulose, alertando para
altos níveis de risco nas sub-bacias da parte central da Bacia do Tibagi
(expansão das atividades industriais). As áreas com riscos significativos
de não-diluição de efluentes mantêm-se concentradas nas aglomerações
urbanas, principalmente nos municípios de Ponta Grossa e Londrina. De
modo geral, a região norte concentra os piores níveis de risco, segundo
o mesmo estudo.
Com o intuito de mostrar um panorama geral da qualidade ambiental nas
bacias hidrográficas sobre as quais se situam os 74 municípios da região norte
do Paraná, foi feita uma avaliação da capacidade natural de diluição das
cargas poluidoras geradas tanto pelas aglomerações urbanas existentes (esgotos
domésticos) como pela poluição difusa associada à agropecuária (áreas
de agricultura e pastagens), com foco nos parâmetros de DBO – Demanda
Bioquímica de Oxigênio e Pt – Fósforo Total, considerando-se uma taxa de
remoção de 80% para efluentes urbanos.
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Legenda
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80.0 - 90.0

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

90.0 - 100.0

Figura 6.2. Permanência das Vazões de Diluição de Fósforo

histórica de dados sobre precipitação e temperatura, além de projeções
através dos modelos Eta-HadGEM2 - ES e Eta-MIROC5 (detalhados
no Produto 09 – Relatório de Cenários Final), por meio dos quais o
modelo regional Eta, do INPE, é correlacionado, produzindo uma versão
regionalizada para o Brasil.
Atualmente, a variável climática de maior evidência refere-se à temperatura
e seu aumento gradual. Considerando um cenário otimista (RCP 4.5), os
modelos projetam um aumento anual na temperatura média da região
entre 0,0337 e 0,0349°C, enquanto o cenário pessimista (RCP 8.5)
prevê um acréscimo anual entre 0,0455 e 0,1185°C.
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Figura 6.3. Simulação da variação da temperatura média anual (°C) - Cenário Otimista

Miroc 4.5
Linear (Miroc 4.5)
y = 0,0349x + 18,109

Hadgem 4.5
Linear (Hadgem 4.5)
y = 0,0337x + 18,465

Fonte: INPE, 2019.
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Figura 6.4. Simulação da variação da temperatura média anual (°C) - Cenário
Pessimista

É importante também notar que o critério de enquadramento utilizado pelo
Estado do Paraná para considerar áreas de manancial para abastecimento
público contempla uma vazão de referência com 95% de permanência, o que
só ocorreria em alguns trechos do Rio Ivaí e do Rio Tibagi, ao sul da região, ou
em trechos do Rio Paranapanema, ao norte, já no reservatório da hidrelétrica
de Capivara. Isso demonstra a situação crítica em que já se encontram os
principais mananciais de abastecimento da região norte do Paraná.
A mitigação do comprometimento dos recursos hídricos regionais,
que é uma função pública de interesse comum, é complexa e exige,
necessariamente, uma abordagem supramunicipal. Enquanto que o
problema dos esgotos urbanos vem sendo atacado com grandes
investimentos em infraestrutura de saneamento e é localizado, a poluição
difusa exige mudanças profundas no padrão de uso e ocupação do
solo em nível regional, com implicações sobre a produção agrícola e
pecuária. Isso só teria condições de ocorrer com uma intensa abordagem
territorial metropolitana
Na busca por antecipar o entendimento sobre os mais prováveis impactos
que as mudanças climáticas podem ocasionar na região da Metrópole
Paraná Norte, foi realizada uma análise que compreende uma série

°C

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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Dentre as principais consequências do aumento de energia disponível
na atmosfera e o consequente aumento de temperatura, está o impacto
sobre o regime hidrológico, em especial sobre as precipitações. Em
termos de precipitação anual total, ambos os modelos identificaram,
para os dois cenários do Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), tendências de redução que variam de 12,9 a 20,3mm por ano
no cenário otimista. Contudo, o resultado mais importante obtido é que
de fato há uma tendência de redução de precipitação anual que pode
chegar a 27mm anuais, no cenário pessimista.
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Figura 6.5. Simulação da variação de precipitação anual – Cenário Otimista
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Figura 6.8. Simulação do número de dias consecutivos sem chuva – Cenário
Pessimista
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Figura 6.6. Simulação da variação de precipitação anual – Cenário Pessimista
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No que tange à sazonalidade mensal das precipitações, o padrão atual
se mantém, porém com possibilidade de extensão do período seco e
posteriormente setembro e outubro mais chuvosos.
Outro impacto importante à região é o aumento do número de dias
consecutivos sem chuva, principalmente à agricultura, haja vista a sua
importância econômica para os municípios de estudo.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Figura 6.7. Simulação do número de dias consecutivos sem chuva – Cenário Otimista
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y = 0,2249x + 30,68

O Ministério dos Transportes, através da VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A., realizou a licitação para a elaboração do Estudo
de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da ligação
ferroviária entre Panorama - SP e Chapecó - SC (Lote 1). O edital de
Concorrência da VALEC nº 003/2012 incluiu em seu escopo itens de
engenharia, meio ambiente, mercado, operação, estudo socioeconômico
e avaliação econômico-financeira do empreendimento.
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Fonte: INPE, 2019.
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A infraestrutura de transporte ferroviário no trecho tornará possível a
ligação dos centros produtores até as indústrias de transformação e os
portos marítimos de Belém - PA, São Luís - MA e Rio Grande - RS e permitirá
a redução de custos e a integração de diversos modais de transportes.
A ferrovia ilustrada na figura 6.9 ganhou importância ao ser incluída no
Plano Nacional de Logística Ferroviária, integrando os estados de Norte
a Sul do país e o traçado dela representa uma importante estratégia de
integração da logística nacional.
Ao se analisar o traçado da Ferrovia Norte-Sul, verifica-se que a sua
abrangência torna-se ampla em todas as regiões do país. Com os
EVTEA elaborados e a necessidade de o país investir na infraestrutura de
logística ferroviária, a extensão dos ramais em direção à região sul se
torna fundamental.
Conforme se vê na figura 6.9, existem duas alternativas de traçado para a
Ferrovia Norte-Sul (EF-151) com implicações diferentes para a Metrópole
Norte. A Alternativa 1, estabelecida, atenderia a região de Maringá,
mas excluiria o maior potencial que se encontra na região de Londrina. A
alternativa 2 poderia atender também a região de Londrina, sem prejuízo
para Maringá, incluindo uma região mais densa e importante para o
cenário da logística e integração regional. A licitação para operação
da conexão entre Anápolis/GO e Estrela D’Oeste/SP foi vencida pela
empresa RUMO Logística em março de 2019 e o próximo passo é o
tramo de Panorama/SP a Chapecó/SC, extensão importante para a
estratégia de desenvolvimento econômico e social da Metrópole Paraná
Norte e também para a inserção do estado num importante hub logístico
multimodal.

Figura 6.9. Opções de traçado da Ferrovia Norte-Sul

Figura 6.10. Estado do Paraná na conexão da ferrovia Norte-Sul e a ligação
transcontinental Pacífico-Atlântico

Fonte: CONTÉCNICA, 2015.

Para consolidar a estratégia da região como importante hub multimodal da
logística nacional, o tramo de cerca 950km deve ligar-se ao ramal para
Foz do Iguaçu. Deste ponto, estratégico para os três países, Argentina,
Paraguai e Brasil, o ramal pode se estender ao Chile, próximo à cidade
e ao porto de Antofagasta, ligando os Oceanos Pacífico e Atlântico.
Através de Foz do Iguaçu, a linha conecta todas as regiões brasileiras e,
em especial, o polo econômico mais importante do país, que é a grande
metrópole de São Paulo, Campinas e o Porto de Santos. No estado do
Paraná, faz a ligação com a Região Metropolitana de Curitiba e o porto
de Paranaguá, conforme a a figura 6.10.
Levando em conta o viés da multimodalidade, importante para que a
região desenvolva-se como hub logístico, observa-se que dados da
Infraero apontam um aumento de 35% do volume de movimentação
de cargas no Aeroporto de Londrina, cuja expansão, exploração e
manutenção possuem previsões de reestruturação, conforme chamamento
no Diário Oficial da União. A área de influência deste aeroporto atinge
os três polos da região e há interesse pela expansão das operações,
objetivando torná-lo um expressivo ponto de distribuição e escoamento
de cargas, porém, o posicionamento do aeroporto pode vir a ser um
empecilho diante do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo,
com alto impacto ao uso de solo da região.
Outras possibilidades de expansão da capacidade aeroportuária da
região seriam um aeroporto nos arredores de Apucarana, garantindo
uma distribuição mais igualitária ao longo do corredor logístico ou um
aeroporto de cargas na região oeste, próximo de Maringá, mais eficiente
sob a perspectiva estratégica do desenvolvimento do hub logístico
paranaense com a possibilidade de traçado da ferrovia Norte-Sul em
direção ao Oceano Pacífico.

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Acessibilidade, quando entendida na perspectiva de mercadorias,
trata da facilidade de compatibilizar vendedores e compradores. O
desenvolvimento de novos polos, que permitam reduzir distâncias ou
tempos de viagem, beneficiam o sistema produtivo através do aumento
de disponibilidade de opções aos usuários, redução dos custos de
transporte e sua influência no uso de solo.
Combinando os elementos identificados pelos eixos estratégicos descritos
acima, foram definidos três cenários que descrevem o contexto de
planejamento e gestão que uma possível estruturação da Metrópole do
Norte do Paraná necessariamente deverá considerar: Cenário Tendencial,
Cenário de Agronegócios Inteligentes e Cenário de Gestão Ambiental.

Plano da metrópole paraná norte

127

6.2. Cenário Tendencial
Núcleos Independentes e Cidades Satélites
O Cenário Tendencial pressupõe que as estratégias de desenvolvimento
regional atualmente em vigência continuem operando dentro do mesmo
padrão. Aqui se fala em “estratégias” porque não existe ainda uma
estratégia regional coordenada, mas sim estratégias individuais das
maiores cidades dentro de um movimento de metropolização clássico.
Neste cenário, as forças e as fraquezas regionais pesam muito mais
do que as oportunidades e ameaças, levando a um ambiente de baixa
integração institucional, no qual as regiões metropolitanas, ainda não
plenamente estruturadas, dificilmente o serão em médio prazo, muito
embora os fluxos de bens, mercadorias e pessoas sejam cada vez mais
intensos numa dinâmica comercial e produtiva regional.
O Cenário Tendencial evidencia alguns desafios importantes para a
região, já identificados nas etapas de diagnóstico e caracterização:
• A sustentabilidade da cadeia produtiva atual, baseada em commodities;
• A necessidade de requalificação da cadeia produtiva dos agronegócios
frente aos padrões tecnológicos impostos pela 4ª Revolução Industrial, em
curso no contexto mundial (”agronegócios inteligentes”);

• As estratégias de adaptação às mudanças climáticas, que já se fazem sentir
e trarão impactos sobre a produção agrícola, por exemplo, devido ao aumento
do número de dias consecutivos sem chuva.
Na ausência de uma escala de organização supramunicipal no
planejamento e execução das FPICs, os desafios econômicos, sociais e
ambientais tendem a acentuar a dispersão regional e a polarização entre
Maringá e Londrina.
Segundo projeções do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
e Social (IPARDES) para curto (2022), médio (2027) e longo prazo (2035)
mostradas na tabela 6.3, o eixo metropolitano chegará ao ano de 2035
somando pouco mais de 2 milhões de habitantes, apresentando dois
polos com mais de 500 mil habitantes cada. É possível observar que
Maringá será o município de maior crescimento, seguido por Londrina,
participando juntos com 63,5% do crescimento esperado para a Metrópole
Paraná Norte no período. Também se destacam os números das cidades
de Arapongas, Sarandi, Apucarana e Rolândia, que somados aos de
Londrina e Maringá representam 88,4% do crescimento populacional
esperado para o Eixo da Metrópole Paraná Norte, contrastando com
o crescimento modesto de Cambira e Jataizinho ou mesmo com a leve
perda de população de Jandaia do Sul.
Tabela 6.3. População projetada para os municípios
Município

2020

2022

2027

2035

Crescimento
20202035 (%)

• A competitividade nacional e internacional com a integração entre as
principais áreas do agronegócio do Brasil e do Paraguai através da Ferrovia
Norte-Sul e da ligação transcontinental Pacífico-Atlântico (Corredor Bioceânico);

Londrina

572.412

582.620

605.806

633.787

23,81

Maringá

434.696

449.237

484.511

536.890

39,65

• A crescente competição com a expansão dos agronegócios em outras regiões
do País, a exemplo do Oeste do Estado da Bahia (Barreiras e Luiz Eduardo
Guimarães), norte do Mato Grosso (Sinop) e da região do MATOPIBA (Acrônimo
formado com as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia);

Arapongas

125.909

125.909

139.750

154.363

11,04

Apucarana

135.162

137.284

142.021

147.415

4,75

Cambé

105.764

106.912

109.266

111.149

2,09

Sarandi

95.533

97.579

102.244

108.308

4,96

Rolândia

67.380

67.380

72.837

78.165

4,18

Ibiporã

55.101

56.250

58.853

62.033

2,69

Paiçandu

41.827

42.798

45.040

48.052

2,42

Mandaguari

36.809

37.456

38.936

40.762

1,53

Marialva

36.013

36.638

38.055

39.725

1,44

Mandaguaçu

22.755

23.251

24.406

25.993

1,26

Jandaia
do Sul

21.236

21.289

21.346

21.123

-0,04

Jataizinho

12.529

12.593

12.683

12.671

0,06

Cambira

7.859

7.938

8.106

8.281

0,16

Total

1.770.985

1.810.816

1.903.860

2.028.717

100

• A tendência a crescentes limitações do Porto de Paranaguá, atualmente a
principal via de comércio exterior da região;

• As possibilidades de explorar os efeitos dinâmicos do fortalecimento de
centralidades ou polaridades em regiões vizinhas, a exemplo de Ortigueira,
onde se encontra o complexo da indústria de papéis Klabin;
• A necessidade de mitigar a heterogeneidade social presente na região.
As disparidades intrarregionais relativas ao PIB per capita dos municípios são
expressivas;
• A importância das FPIC – Funções Públicas de Interesse Comum, como
a mobilidade regional, a eficiência de serviços sociais básicos para uma
população que envelhece e a manutenção de um nível de qualidade
ambiental adequado, principalmente no que se refere aos recursos hídricos já
comprometidos;
• O crescente grau de degradação dos recursos hídricos regionais,
superficiais e subterrâneos, como consequência dos impactos da
agroindústria e da ausência de áreas significativas dedicadas à proteção
e preservação dos mananciais, córregos, rios e áreas de recarga do
lençol subterrâneo;
• O atendimento das necessidades de uma nova geração, principalmente a
criação de empregos, num mercado cada vez mais exigente e seletivo;
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Fonte: IPARDES, 2018.

Esse crescimento populacional apresentará uma composição etária caracterizada
por uma diminuição absoluta e relativa da base da pirâmide, por conta da
diminuição da natalidade, um aumento absoluto do meio da pirâmide, desde
15 aos 64 anos, mas em ritmo de crescimento inferior ao total da população,
além de um incremento significativo do topo da pirâmide, a partir dos 65 anos,
em decorrência do aumento da expectativa de vida.
Isso coloca desafios para o crescimento de produtividade regional,
que para um montante crescente de população total, contará com uma
diminuição da participação de pessoal em idade para o trabalho em
relação à população idosa, em idade para aposentadoria. Desafios
também se impõem à prestação de serviços, sobretudo de saúde, por
conta de crescentes contingentes populacionais em idade avançada.
Por sua vez, a diminuição relativa da base da pirâmide pode constituir
menor pressão para instalação de infraestruturas de serviços de saúde e
educação para essa faixa etária, melhorando a capacidade já instalada
e colocando ênfase em investimentos que visem à maior qualidade da
prestação dos serviços. A pirâmide etária de 2035 pode ser observada
através da figura 6.11.

apresenta na Metrópole Paraná Norte ou, ao menos nos 15 municípios
do Eixo, é de crescimento populacional.
Ainda conforme o mesmo levantamento do IBGE, as migrações pendulares
cotidianas correspondiam a 72.392 pessoas fazendo comutação para o
trabalho entre municípios do eixo metropolitano, ou seja, 9% do total de
pessoas ocupadas em julho de 2010 (806.410 habitantes) ou 7% da
população entre 15 e 19 anos (1.028.362 residentes). Considerando-se a
manutenção desta proporção em face à projeção populacional, a tabela
6.4 apresenta os dados de movimentos pendulares previstos para os
anos de 2022, 2027 e 2035. É de se esperar também que o movimento
pendular concentre-se na relação diária dos polos de Londrina e Maringá
com os municípios de seu entorno imediato.
Tabela 6.4. Projeção das migrações pendulares cotidianas
Ano

2010

2022

2027

2035

Migrações
Pendulares
Cotidianas

72.392

81.000

82.200

84.300

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Figura 6.11. Pirâmide Etária 2035

Os principais rebatimentos do cenário tendencial sobre a organização
territorial dos municípios da Metrópole Paraná Norte estão ligados à
ocupação urbana e à área agrícola.

de 80 anos e mais
de 75 a 79 anos
de 70 a 74 anos

Sem uma política de planejamento urbano de escala regional, este cenário
pressupõe a manutenção do padrão de expansão das manchas urbanas
em torno do núcleo central de cada cidade, agravando a periferização
e os movimentos pendulares. Esse crescimento implica maiores demandas
por infraestrutura integrada, porém, caso não ocorram os devidos
investimentos, pode haver pressão sobre o bem estar social da região.

de 65 a 69 anos
de 60 a 64 anos
de 55 a 59 anos
de 50 a 54 anos
de 45 a 49 anos
de 40 a 44 anos
de 35 a 39 anos

Prevê-se o avanço da atividade agrícola, consolidando ainda mais a
dependência de commodities como principal fator econômico, gerando,
porém, pressão significativa sobre o estado ambiental da região,
especialmente os recursos hídricos, além da tendência a uma maior
dispersão de defensivos agrícolas, que implicarão redução das condições
de saúde da população mais vulnerável, pressionando os sistemas de
saúde e mobilidade.

de 30 a 34 anos
de 25 a 29 anos
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de 15 a 19 anos
de 10 a 14 anos
de 5 a 9 anos
de 0 a 4 anos

Fonte: IPARDES, 80000
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Homensno Capítulo 2, o Eixo
Mulheres
Conforme dados citados
da Metrópole Paraná Norte
é caracterizado predominantemente por áreas de ocupação urbana de
média densidade, indicando que ainda pode haver grande margem para o
adensamento urbano, de maneira que o cenário tendencial corresponda a
um incremento de áreas de maior densidade, seja por ocupação de vazios
urbanos ou verticalização, concomitantemente a uma tendência de manutenção
de padrão de ocupação espraiada nas bordas da mancha urbana.

Levando em conta os dados do Censo 2010, que mostram que
aproximadamente 150 mil residentes no território dos municípios da
Metrópole Paraná Norte não residiam ali cinco anos antes e que 51%
da população deles era formada por não naturais, o cenário tendencial
considera uma capacidade significativa da região de atrair imigrantes.
Por essa razão, em meio a uma tendência de estagnação do crescimento
demográfico brasileiro nas próximas décadas, a tendência que se

Ainda neste contexto, há a expectativa de que o traçado da Ferrovia
Norte-Sul seja efetivado pela opção principal (Opção 1) demonstrada no
EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) do trecho
Panorama - SP ao Porto de Rio Grande - RS. Embora a linha possa variar,
este cenário prevê que será contida na opção principal, o que dificultará
significativamente o acesso do eixo de municípios como um todo à Ferrovia
Norte-Sul, havendo apenas a opção da ferrovia existente, que cruza os
centros urbanos das cidades, para o escoamento de cargas pelo novo
trajeto, gerando rebatimentos urbanísticos e de mobilidade urbana. Os
elementos identificados como principais indutores do cenário tendencial
estão ilustrados na figura 6.12.
Na sua trajetória inercial, o Cenário Tendencial tem grandes chances de se
realizar. Este cenário é aquele que implica poucas mudanças de rumo e poucas
perturbações no status quo regional, o que faz com que seja politicamente mais
factível, embora não desejável no que tange aos objetivos do Plano.
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Figura 6.12. Principais movimentos do cenário tendencial

Fonte: Mapbiomas, 2018.
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6.3. Cenário de Agronegócios Inteligentes
Metrópoles e Cidades em Rede e Baixa Integração
Institucional
O Cenário de Agronegócios Inteligentes segue uma trajetória que desvia
daquela do Cenário Tendencial por desenvolver uma estratégia que aposta
em oportunidades e que, portanto, implica mudanças. Diferentemente
do Cenário Tendencial, o comportamento dos agentes regionais seria
menos reativo e mais proativo. Neste cenário, como o nome indica, as
oportunidades de avanço no setor dos agronegócios são potencializadas
e passam a representar o vetor das mudanças necessárias para atingir,
ao menos parcialmente, os objetivos do Plano, buscando o aumento da
competitividade regional.
Neste cenário, a dimensão econômica da sustentabilidade é privilegiada
e as demais dimensões são subsidiárias. A integração regional dá-se
principalmente pelas determinações do novo patamar da dinâmica
econômica, o que implica uma consolidação dos movimentos de
metropolização das principais cidades da região, de forma independente.
Vemos a expansão das áreas metropolitanas e de suas redes de influência,
bem como a acentuação dos desníveis entre os centros e as periferias.
É contemplada uma possível reestruturação das três Regiões Metropolitanas
existentes, centrada em várias das características da região que podem,
de forma potencial, ancorar a organização, o planejamento e a
execução de funções de interesse comum aos 15 municípios, visando
ao enfrentamento dos desafios já mencionados no Cenário Tendencial.
Dentre essas características podem ser mencionadas as seguintes:
• A cadeia produtiva dos agronegócios e a diversidade de seus elos
de base agropecuária, industrial e de serviços são estruturantes da
economia regional. Além de gerarem vínculos e funções regionais de
interesse comum (por exemplo, gestão de recursos hídricos e infraestrutura
logística), induzem endogenia ao processo de geração de riquezas,
potencializando seus efeitos dinâmicos sobre os demais segmentos de
atividade econômica regional (por exemplo, serviços de atenção à
saúde e construção civil);
• Embora relativamente concentrada em Maringá e Londrina, a Indústria
de transformação apresenta expressiva dispersão entre os municípios
da região (Arapongas, Marialva, Rolândia, Apucarana e Cambé), o
que é relevante, pois tende a solidarizar demandas relativas a funções
intermunicipais de interesse comum (por exemplo, infraestrutura logística,
recursos hídricos e gestão de resíduos sólidos);
• A importância regional e a necessidade de modernização dos serviços
de logística, cada vez mais integrados e densos de tecnologias de
informação. Também, uma maior capacidade de suporte, multimobilidade
e qualidade da infraestrutura viária regional, o que constitui um vetor de
funções de interesse comum;
• A presença de diversos segmentos de serviços intensivos de
conhecimento, a exemplo das “atividades profissionais, científicas
e técnicas” (por exemplo, serviços do IAPAR e da Embrapa Soja),

“Informação e comunicação”, “Educação” (por exemplo, instituições de
ensino superior) e “Saúde humana e serviços sociais” (hospitais, clínicas
especializadas, laboratórios, etc). Em decorrência das demandas de
progresso técnico da Cadeia Produtiva dos Agronegócios em direção
à 4ª Revolução Industrial (“agronegócios inteligentes”) e de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I) de segmentos com elevado potencial
regional (produtos farmacêuticos, bioeconomia, economia circular etc.),
a importância desses serviços na região tende a induzir, como de
interesse comum à Metrópole Paraná Norte, o fortalecimento do vetor de
Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I. Nesse sentido, merece destaque
a presença regional das seguintes instituições, arranjos produtivos
locais e/ou iniciativas: Embrapa Soja; Fundação de Apoio à Pesquisa
e Desenvolvimento do Agronegócio - FAPEAGRO; Instituto Agronômico
do Paraná - IAPAR (Sede); Laboratório de Metrologia Londrina - SENAI;
Arranjos Produtivos Locais de Software e Tecnologia da Informação de
Londrina e Maringá; Universidades Estaduais de Londrina e Maringá;
Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea, Apucarana);
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Londrina e Apucarana);
várias instituições privadas de ensino superior (por exemplo, Unicesumar
em Londrina, Maringá, Apucarana, Jandaia do Sul e Mandaguari); Polo
de Saúde de Londrina; Programa Trilha Health Tec em Maringá; Parques
Tecnológicos de Londrina e Maringá, dentre outras.
O potencial de integração institucional trazido com uma nova dinâmica
da estrutura produtiva regional trará inovações no sentido da integração
regional. Sendo assim, neste cenário os municípios das três regiões
metropolitanas existentes não virão a constituir uma nova metrópole única,
centralmente coordenada, mas farão parte de um “território-rede”, no qual
merecem destaque:
• A cadeia produtiva dos agronegócios, estruturante da economia regional.
Embora relativamente concentrada em Maringá e Londrina, alguns elos
dessa cadeia apresentam dispersão entre os municípios da região, o que é
relevante no contexto de um Plano de Desenvolvimento Regional, pois tende
a solidarizar redes de interesse comum entre os diversos segmentos (atores)
desses municípios (por exemplo, infraestrutura logística; Ciência, Tecnologia
e Inovação; políticas setoriais de interesse regional etc.);
• A presença de grandes cooperativas na Metrópole Paraná Norte,
como a Cocamar (Maringá) e a Integrada Agroindustrial (Londrina), que
contribuem para organizar o seu território-rede;
• Novas centralidades associadas a sistemas logísticos diferentes dos
atuais, mas que podem viabilizar-se seguindo tendências macroeconômicas
globais, como por exemplo, a extensão da ferrovia Norte-Sul ou ainda
a ativação da navegação ao longo do rio Ivaí em seu trecho baixo,
conectando a região com as hidrovias Paraná-Tietê e Paraná-Paraguai
criando novos canais de exportação das commodities agrícolas;
• Novas centralidades que acompanharão uma política de agregação
de valor à produção agrícola regional, como, por exemplo, a
desconcentração de atividades agroindustriais e a busca por novas
combinações de produtos de origem agropecuária com características
mais sustentáveis, orgânicas e endereçadas a um novo mercado global
emergente (agroecologia).
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Uma organização em rede deve apresentar um arranjo institucional
menos centralizado, com maior desconcentração de poder em relação
ao cenário anterior, o que significa que o papel da instância de poder do
governo estadual será subsidiário. Novos arranjos locais poderião surgir
com a finalidade de dotar a região de uma capacidade local de gestão
e de financiamento, que se caracterizará por um número maior de centros
de tomada de decisões (os “nós” da rede) com menor diferenciação entre
seus papéis de coordenação. As conexões econômicas e sociais da
região estender-se-ão para além do território estadual ou nacional.
O Cenário dos Agronegócios Inteligentes é convergente com a estratégia
definida no documento “Paraná Visão 20/30 Plano de Metas”, cujas
ações têm por objetivo tornar mais dinâmico o setor produtivo através
do crescimento sustentável, do agronegócio ainda mais competitivo, da
indústria mais próxima do futuro 4.0 e do setor de comércio e serviços mais
inovador, em um ambiente completamente amigável ao desenvolvimento
de novos negócios, particularmente nas áreas de energia renovável,
logística, inovações tecnológicas e turismo.
É importante destacar que o termo “agronegócios inteligentes” implica, em
grande parte, na requalificação da cadeia produtiva dos agronegócios
(especialização inteligente). Não é algo tópico ou isolado, pois requer
convergência ou integração de múltiplas tecnologias nos diversos elos
de sua cadeia produtiva, que, aplicadas simultaneamente, permitirão aos
processos produtivos na agropecuária, na agroindústria e nos serviços
de apoio o máximo de eficiência com menores custos e altos níveis de
qualidade, produtividade, competitividade e inserção global.
Neste cenário, não se prevê que a gestão de recursos hídricos venha
a evoluir no mesmo ritmo que os agronegócios. Desta forma, ocorrerá
aumento de pressão sobre os recursos hídricos, acompanhando a
aceleração da atividade da agroindústria e de toda a economia da
região. Sem uma adequada gestão territorial, que não é contemplada
por este cenário, os riscos de superexploração dos recursos hídricos e de
contaminação das águas subterrâneas crescem em relação ao Cenário
Tendencial, tornando-se críticos no horizonte do plano e além dele.
O cenário de Agronegócios Inteligentes e de diversificação da estrutura
produtiva apresenta algumas semelhanças e especificidades em relação
ao cenário tendencial no que concerne às dinâmicas demográficas.
Quanto ao patamar populacional, é de se esperar que uma dinamização
econômica regional calcada na diversificação da estrutura produtiva
atraia movimentos migratórios, o que pode desencadear um aumento dos
patamares populacionais esperados para o futuro, sobretudo a partir de
2027 até 2035, em face do tempo necessário para maturação desse
processo de diversificação.
Além do mais, é preciso levar em conta que obras de infraestrutura
consideradas nesse cenário, tais como a Ferrovia Norte-Sul e o contorno
ferroviário, não raro, demandam milhares de trabalhadores. Essa
mobilização da força de trabalho pode corresponder a um recrutamento
de mão de obra composto por residentes, mas também por pessoas
oriundas de outras regiões.
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A região conta com um elevado grau de população urbana, mas é
possível que haja ainda maior mobilização de trabalhadores urbanos
para atividades de suporte à produção agrícola, em detrimento do
recrutamento de trabalhadores rurais. Nesse sentido, é plausível, ainda,
que haja um incremento da proporção de habitantes em áreas urbanas.
As densidades demográficas devem apresentar certas especificidades
neste cenário, uma vez que uma crescente capacidade de articulação
intermunicipal se materializa na forma de viabilização de obras de
interligação do sistema viário e de transporte, o que deve causar significativo
adensamento populacional ao longo de eixos de ligação regionais.
Não há indicativo de grandes mudanças na estrutura etária, senão pelo
aumento da proporção de adultos jovens, o que geralmente ocorre em
áreas que ampliam sua capacidade de atrair movimentos migratórios por
conta de dinamização econômica.
A mobilidade pendular pode se acentuar nesse cenário, justamente
em um contexto em que a troca de informações se torna um vetor de
desenvolvimento tecnológico e de diversificação econômica. Nesse
cenário, uma maior capacidade de trânsito de trabalhadores implica
maior potencial de compartilhamento de seus conhecimentos, sobretudo
daqueles de natureza tácita, que requerem contato, estabelecimento de
relações de confiança e experiência prática para serem intensivamente
aplicados em processos, produtos e serviços.
Nesse quadro, a mobilidade pendular se acentua ainda mais, por conta
do maior nível de integração, em especial a partir das regiões periféricas
das Regiões Metropolitanas de Londrina e Maringá. A diversificação
econômica deve ainda mobilizar maior nível de integração populacional
a partir de (e com destino a) Apucarana e Arapongas, considerando-se a
já presente capacidade industrial.
Também uma dinâmica econômica acelerada pelo setor dos agronegócios
não necessariamente leva à solução de todos os desafios a que o
Cenário Tendencial está sujeito, principalmente os ambientais e aqueles
relacionados às FPIC. Maior dinâmica econômica faz surgir mais empregos
e, por consequência, movimentos populacionais de imigração, com maior
impacto sobre as demandas habitacionais e a mobilidade urbana, bem
como sobre os recursos hídricos regionais.
O aumento de produtividade, com pesado investimento tecnológico, e as
mudanças climáticas previstas ainda no horizonte do plano podem levar
ao desenvolvimento acelerado da irrigação, a exemplo de outras áreas de
expansão dos agronegócios no país. Além do risco de superexploração
dos recursos hídricos regionais e de conflitos de uso (por exemplo,
irrigação x abastecimento público) surge também a poluição difusa de
fertilizantes e agrotóxicos e o risco de agravamento das condições de
salubridade dos mananciais superficiais e subterrâneos, já em nível de
alerta atualmente. A dependência pelo uso da água subterrânea, que
já é relevante na região, aumentará significativamente, pressionando o
balanço qualiquantitativo dos aquíferos, além de elevar os custos de
manutenção e tratamento. A demanda pela água subterrânea também
poderá afetar o nível do aquífero, implicando em poços cada vez mais

profundos e caros, além de interferir na vazão basal de alguns rios, que
podem passar a secar em épocas de estiagem.
Do ponto de vista urbanístico, os agronegócios inteligentes passarão
a criar inúmeras redes de oportunidades na região, que por sua vez
atrairão uma elevada onda de imigração populacional às cidades. Sem
um planejamento estratégico altamente efetivo, este cenário pressupõe
que o direcionamento das maiores tendências de ocupação será mantido
em direção ao norte e às respectivas conurbações, contudo com uma
força superior à do cenário tendencial, devido à maior população. A
conurbação de Maringá será fortalecida, podendo estender-se de
maneira mais robusta até Jandaia do Sul, aproximando-se do potencial de
conurbação da região de Londrina, devido a um perfil mais agroindustrial
da porção oeste do eixo de estudo. Esse “novo” sentido de conurbação
(Maringá – Jandaia do Sul) implicaria em maiores investimentos em
infraestrutura de logística, saúde, educação e segurança, haja vista essa
região estar menos preparada que a conurbação de Londrina.
Já o trecho da Ferrovia Norte-Sul ocupa a opção secundária do EVTEA,
cujo traçado proveniente do Estado de São Paulo passa mais ao leste, ao
norte de Rolândia, virando em direção a Astorga. Esse posicionamento
da ferrovia nacional garantirá maior facilidade de acesso ao referido
tramo pelos municípios da Metrópole Paraná Norte, tornando o município
de Astorga um importante polo logístico, por estar mais centralizado em
relação ao Eixo e pela facilidade de acesso conferida pelas rodovias
estaduais, principalmente as rodovias PR-218 e PR-454. Obviamente, essa
realidade exigirá investimentos substanciais urbanísticos e de mobilidade
focados nessa nova centralidade logística.
Presumindo uma maior integração entre os municípios, a emergência de
Astorga e uma maior demanda por escoamento da produção agrícola,
esse contexto ainda encontra a hidrovia do rio Ivaí como uma opção para
a integração nacional do Norte do Paraná. O acesso à referida hidrovia
poderá ocorrer pela instalação de um porto próximo da cidade de Doutor
Camargo, potencial polo multimodal , que se tornará outro fator de atração
de ocupações urbanas, exigindo novos investimentos urbanísticos.

O surgimento desses dois polos criará novas e importantes conexões
na Metrópole Paraná Norte e alterará a dinâmica demográfica e de
ocupação do território, além de gerar emprego e renda para a população,
mas também criaria demandas de infraestrutura e ambientais de suma
importância para a região.
Resumidamente, conclui-se que no Cenário de Agronegócios Inteligentes
as oportunidades geradas por alguns projetos estruturantes passam a se
tornar importantes para a região:
• A conexão da Ferrovia Norte-Sul em Maringá e desvios da ferrovia
do Norte do Paraná em Apucarana;
• A interligação com a hidrovia Paraná-Paraguai pela navegação do rio Ivaí;
• A instalação de um aeroporto de cargas;
• Importantes investimentos no setor tecnológico.
Certamente, a implantação desses projetos exige uma estratégia com
algum grau de coordenação de ações entre os agentes locais, o que
implica também em uma articulação (e negociação) com diversos
municípios. No entanto, essa integração não necessariamente implica em
uma integração institucional no nível regional. Na medida em que, neste
cenário, há rearranjos previstos, podem também surgir conflitos entre
interesses locais.
Ao mesmo tempo em que este cenário pode ser viabilizado pelo potencial
de desenvolvimento econômico, que é realmente um ativo importante na
região, as transformações necessárias no padrão produtivo local visando
a uma agregação de valor exigem mudanças que não são triviais e
afetam estruturas econômicas já consolidadas. A viabilidade política
desta estratégia pode determinar seu sucesso ou fracasso.
Os principais indutores do cenário tendencial estão ilustrados na figura 6.13.
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Figura 6.13. Principais movimentos do cenário de agronegócios inteligentes

Fonte: Mapbiomas, 2018.
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6.4. Cenário de Gestão Territorial
Planejamento Territorial Compartilhado por Bacias - Alta
Integração Institucional
Neste cenário, o vetor de Ciência, Tecnologia e Inovação, partindo do
contexto do Cenário de Agronegócios Inteligentes, pode também se
constituir em um eixo de funções de interesse comum no processo de
estruturação da Metrópole Paraná Norte, graças ao elevado potencial
de alavancar o dinamismo e a endogenia da estrutura produtiva regional.
Frente às regiões brasileiras onde há a predominância de agronegócios,
a exemplo do Oeste da Bahia, do MATOPIBA e do norte do estado do
Mato Grosso, a região da Metrópole Paraná Norte é a que mais apresenta
características que podem favorecer a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum visando ao desenvolvimento
de uma cadeia produtiva de agronegócios inteligentes e ao mesmo tempo à
promoção de uma gestão territorial sustentável.
Como suporte regional a este vetor de CT&I, tendem a ser fortalecidas
e podem ser definidas outras funções correlatas de interesse comum, a
exemplo das seguintes:
• A Ferrovia Norte-Sul. A implantação das alternativas da Ferrovia
Norte-Sul nas bordas norte ou ao sul da Metrópole Paraná Norte e
as opções de desvio ferroviário ampliam significativamente os ganhos
operacionais no sistema de logística e transporte regional de cargas.
• A gestão de recursos hídricos. Na região, a disponibilidade dos
recursos hídricos superficiais se encontra em situação vulnerável e
até de alerta em parte dos quinze municípios, com volumes utilizados
que se aproximam ou ultrapassam a capacidade existente. As águas
subterrâneas possuem papel crucial na manutenção da segurança
hídrica de toda a região, e, se no momento o maior percentual nas
operações de captação ainda não advém destas, pode vir a ser num
futuro não tão distante;
• A gestão dos resíduos sólidos. Em geral, em maior ou menor grau, a
coleta e a destinação dos resíduos sólidos (urbanos, serviços de saúde,
construção civil e saneamento) é uma questão relevante para os municípios
da região. A coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) é relativamente bem
atendida nos municípios do eixo da Metrópole, com uma boa cobertura de
coleta. Entretanto, a destinação final é um ponto de atenção, visto que o
PERS/PR identifica que em alguns casos os locais declarados como aterros
não contemplam toda a legislação do setor, sendo classificados como
“aterros controlados”, ou ainda verdadeiros lixões. Deixando a desejar, a
coleta seletiva possui um alcance significativamente menor em relação à
coleta geral de RSU, desperdiçando um grande potencial econômico que
poderia ser gerado através da expansão de um sistema de reciclagem
mais efetivo (economia criativa). Os sistemas de coleta de resíduos da
construção civil e de saúde ainda são incipientes, com poucas opções de
locais adequados para destinação, o que pode ser um entrave logístico e
financeiro aos responsáveis pela destinação final de tais resíduos. Por fim,
representando um grande volume gerado nas principais cidades, o lodo de
ETAs e ETEs não significa um problema grave com relação à destinação,

uma vez que têm sido descartados corretamente, ou no caso de uma parcela
do lodo de algumas ETAs, lançados em corpos hídricos que não acarretam
impactos extremamente deletérios, embora causem alguma perturbação. A
maior questão para esse tipo de resíduos diz respeito a seus custos, já que
sua correta destinação possui custo elevado;
• A urgência de aumentar a resistência e resiliência dos elos
agropecuários da cadeia dos agronegócios frente às tendências de
mudanças climáticas. Vários têm sido os alertas sobre os impactos das
mudanças climáticas, em especial em regiões onde a cadeia produtiva
dos agronegócios é relevante. Pode-se citar como exemplos a iniciativa
da Fiocruz (Projeto Vulnerabilidade à Mudança do Clima) e o relatório
“The future of food and agriculture - Trends and challenges” (O futuro da
alimentação e da agricultura – Tendências e Desafios. FAO, 2017), que
ressalta a necessidade de um processo de transformação em direção a
abordagens holísticas, tais como agroecologia, sistemas agroflorestais,
agricultura “climaticamente inteligente” e agricultura de conservação,
que também se baseiam no conhecimento indígena e tradicional.
É importante destacar que a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum na escala metropolitana não
corresponde à inibição das iniciativas estratégicas de cada um dos 15
municípios da Metrópole Paraná Norte (tais como Londrina Mais, Conecta
Apucarana etc.), pelo contrário, este cenário implica na articulação e
criação de sinergias nessa escala de planejamento que, ao invés de
restringir essas iniciativas, tendam a reforçá-las.
No Cenário de Gestão Territorial, os “Agronegócios Inteligentes” podem
também abrir possibilidades para uma maior diversificação da estrutura
produtiva da Metrópole Paraná Norte, acelerando o cenário anterior.
Segundo o IBGE, em 2015, o PIB da Metrópole Paraná Norte respondeu
por 14,4% do PIB paranaense. Este percentual é expressivo, portanto,
quanto maiores os avanços da requalificação e do dinamismo da
cadeia produtiva dos agronegócios (especialização inteligente), maior
a possibilidade de espraiamento de seus efeitos dinâmicos. De forma
semelhante, maior também a possibilidade dessa metrópole capturar
efeitos dinâmicos de outras regiões.
Assim, é possível prever a intensificação de vetores de diversificação da
estrutura produtiva já presentes na Metrópole Paraná Norte, a exemplo
dos serviços de prestação à saúde (Maringá e Londrina); floricultura
(Marialva); vitivinicultura (Marialva); biocombustíveis; confecção de
artigos do vestuário e acessórios (confecções: Maringá); bonés:
Apucarana); eletrônicos (Arapongas); móveis (Arapongas); fabricação de
produtos farmacêuticos (Cambé: Novartis e Sandoz; e Londrina: Nortis
Farmacêutica e Aché Laboratórios Farmacêuticos); e software e tecnologia
da Informação (Londrina e Maringá), dentre outros.
Tais avanços na estruturação econômica da Metrópole Paraná Norte
e nas instâncias de gestão dela deverão dar ossatura para ganhos de
importância no contexto macrorregional, o que implica na necessidade
de avançar na gestão do território de referência (“gestão territorial”), que
pode ser delineado com base nos seguintes estudos do IBGE: Regiões
de Influência das Cidades 2007 - REGIC e Divisão Urbano Regional do
Território Nacional (2013).
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A implantação das alternativas da Ferrovia Norte-Sul nas bordas norte
ou ao sul da Metrópole Paraná Norte e as opções de desvio ferroviário
ampliam significativamente os ganhos operacionais no sistema de
logística e transporte de cargas desse território. A valorização dos polos
metropolitanos e uma infraestrutura de comutação ainda mais eficiente
tende a tornar ainda mais atrativas áreas dos municípios do entorno de
Maringá e Londrina e é esperado que Apucarana e Arapongas também
tenham maior capacidade de atração populacional.
Graças à maior capacidade de articulação metropolitana, o Cenário de
Gestão Territorial destaca-se dos demais por apresentar ampliação do
ritmo de crescimento do entorno metropolitano.
Essa ampliação de integração se manifesta especialmente em maiores
níveis de pendularidade, não somente integrando a periferia de Londrina
e Maringá a esses municípios, mas ampliando as trocas cotidianas de
população entre os dois extremos regionais, envolvendo, ainda, maior
participação de Apucarana e Arapongas no trânsito intermunicipal de
trabalhadores para trabalho e estudo.
As densidades demográficas, nesse cenário, são ainda mais reforçadas
para o entorno de infraestruturas de ligação, em especial, para projetos
como o do Metrô Pé-Vermelho.
Uma vez desativada a operação de cargas, a integração do ramal
ferroviário existente ao sistema de mobilidade urbano e regional proposto
pelo Metrô Pé-Vermelho possibilitaria e potencializaria o uso do transporte
de passageiros com alcance, abrangência e mobilidade intrametropolitana
(movimentos pendulares) entre os municípios da Metrópole Paraná Norte
e entre esses municípios e os demais do território-referência.
Este novo desenho logístico tende a ampliar a sinergia entre os 15
municípios da Metrópole Paraná Norte e do seu entorno/território, na
medida em que proximidade não é meramente uma questão de distância,
mas também da disponibilidade de meios que reduzem o tempo das
viagens, particularmente aquelas de natureza pendular. Este fato tende
a promover o adensamento de população em municípios da região que
não Maringá e Londrina, tradicionais polos de atração regionais.
Neste contexto, é importante destacar que a redefinição do uso do atual
traçado ferroviário, que cinde áreas urbanas de diversas cidades da
região, pode implicar em novas fronteiras de expansão urbana nessas
cidades, particularmente em áreas onde já existe infraestrutura urbana,
o que abre possibilidades de conter processos de ocupação periférica.
O Cenário de Gestão Territorial possibilita um arranjo institucional
estruturado segundo a Gestão de Recursos Hídricos, que se destaca
pela estratégia transversal à divisão municipal, uma vez que considera
o espaço das bacias hidrográficas como estruturante do território
metropolitano. A complexidade deste sistema de gestão é ampliada,
dado o compartilhamento de recursos hídricos e o fato de alguns
municípios situarem-se em mais de uma bacia hidrográfica, porém, as
necessárias instâncias de poder e de negociação dessas situações de
compartilhamento já estão institucionalizadas através de grande parte
dos Comitês de Bacias e Planos de Bacias.
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De forma explícita, um dos focos principais desta alternativa de arranjo
institucional situa-se na dimensão ambiental da sustentabilidade e valoriza
o recurso hídrico como elemento conector das diversas atividades
antrópicas na região.
Em um ambiente de alta integração institucional, representado pelo
Cenário de Gestão Territorial, espera-se que as estratégias de gestão
de recursos hídricos estejam também articuladas com as estratégias
de gestão territorial e de expansão urbana. Embora isso aconteça de
forma conceitual e se reflita na determinação de áreas de proteção de
mananciais, com implicações sobre as leis de uso do solo nos planos
diretores municipais, o que se observa na realidade é que esse tipo de
gestão ainda precisa evoluir.
Apesar disso, uma participação mais efetiva do setor de recursos hídricos na
elaboração e condução da política de uso e ocupação do solo é possível.
Existem programas e instrumentos legais do setor que poderiam ser aplicados
com vistas a tornar mais efetivas as medidas de proteção aos mananciais,
como, por exemplo, a criação das áreas de proteção associadas ao
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Os estudos de diagnóstico e de
cenários deste Plano deixam claro que a preservação das nascentes da
bacia deveria receber então uma prioridade altíssima. Isso é agravado pelo
fato de que as principais aglomerações urbanas da região situam-se nas
cabeceiras e já enfrentam problemas de balanço hídrico.
O mesmo se aplica a áreas rurais com uso agrícola intenso, incluindo as
áreas com potencial de irrigação. Como se viu, a situação do fósforo
já é preocupante e tende a se agravar, levantando a questão dos riscos
de eutrofização de reservatórios. Em um ambiente de alta integração
institucional deverão ser apoiadas as iniciativas de ampliação das áreas
de APP e de Reserva Legal regionalmente, com base em critérios de
qualidade da água, determinados pelo sistema de gestão de recursos
hídricos. Nesses casos, como forma de compensação das perdas de áreas
potencialmente agricultáveis, o instrumento do PSA poderia desempenhar
seu papel de forma eficaz e os benefícios seriam percebidos pelos setores
de saneamento e ambiental.
Diante desta alta integração institucional, assume-se que também haverá
demanda por maiores alterações urbanísticas e estruturais em relação aos
demais cenários e que esta será satisfatoriamente atendida.
A alteração mais relevante refere-se à introdução do Metrô Pé-Vermelho, que
interliga todo o eixo de municípios entre Jataizinho e Paiçandu, realizando
uma extensa requalificação urbana em toda a faixa que acompanha a
linha. A facilidade de mobilidade possibilitará alterações nos padrões de
construção de cidades menores, tendo em vista não apenas a melhoria das
condições de emprego e renda da população local, mas também a moradia
de uma parcela da população de renda mais elevada, posto que esta
poderá acessar os grandes polos com rapidez e segurança. A instalação de
um poder aquisitivo melhor nas pequenas cidades elevará a demanda por
serviços, tanto em quantidade quanto em qualidade, exigindo cada vez mais
profissionais e empresas, estimulando o desenvolvimento e requalificando a
paisagem em todo o eixo.

Como o Metrô Pé-Vermelho transportará exclusivamente passageiros, serão
necessários investimentos em desvios ferroviários para o transporte de
cargas, que poderão ocorrer tanto ao norte quanto ao sul da Metrópole
Paraná Norte. A opção sul cria condições de acesso à malha ferroviária
sul no Estado do Paraná, que ligaria a região ao Porto de Paranaguá e
daria outros acessos ao Estado de São Paulo, além de fazer interface com
a ferrovia Norte-Sul. Independentemente da opção adotada, tais desvios
ferroviários alterariam significativamente a dinâmica e a paisagem da
região.
Também
Londrina
se-á um
especial

surge uma nova alternativa de ligação rodoviária direta entre
e Astorga, novo polo logístico da região. Este novo trecho tornarindutor de crescimento da mancha urbana e exigirá atenção
quanto ao planejamento específico da região.

Por fim, para garantir um caráter ambientalmente mais sustentável
à Metrópole Paraná Norte, o Cenário de Gestão Territorial propõe
o estabelecimento de um corredor ecológico conectado a três outros
corredores que são prioridade de restauração segundo o IAP (Instituto
Ambiental do Paraná), sendo os corredores do Tibagi, do Paranapanema
e do Ivaí. O principal trecho vem do rio Tibagi, passando pelo sul da
área urbana de Londrina, abrangendo o parque Mata dos Godoy,
conectando-se à nascente do rio Pirapó e seguindo-o até alcançar o rio
Paranapanema. Na altura de Apucarana, haveria um ramal do corredor
em direção ao sul, que poderia funcionar como um cinturão “abraçando”
a área urbana, até alcançar o vale do Rio Bom, que, por sua vez,
conectar-se-ia à área de restauração do corredor do Ivaí.
O principal objetivo dessa proposição é criar áreas de produção de
água limpa, mas que também possam promover ecoturismo, trilhas de
caminhada e ciclismo, áreas de agricultura ecológica, pomares, entre
outros. Qualquer alternativa contribuirá para a recuperação de diversos
serviços ecossistêmicos não aproveitados atualmente na região.
Resumidamente, no Cenário de Gestão Territorial – mais além da Metrópole
Paraná Norte, a estratégia considerada para enfrentar os desafios do
Cenário Tendencial fundamenta-se em um conjunto de projetos estruturantes:
• Alteração do traçado previsto da Ferrovia Norte-Sul com passagem mais
para o leste de forma a viabilizar uma conexão com a ferrovia do Norte do
Paraná mais próxima do centro de produção agrícola da região;
• Conversão da ferrovia Norte do Paraná em uma linha metropolitana de
transporte ferroviário, exclusivamente para passageiros, que conectaria
os 15 municípios do eixo (“Metro Pé-Vermelho”). O transporte de cargas
utilizará um novo ramal, fora das áreas urbanas, conectando-se à
Ferrovia Norte-Sul;

• Requalificação urbana dos 15 municípios potencializada pelo Metrô
Pé-Vermelho, com revisões profundas dos Planos Diretores Municipais;
• Implantação de um aeroporto de cargas estrategicamente localizado
tendo em vista os centros de cargas e as conexões com outros modais
e centros logísticos regionais.
O Cenário de Gestão Territorial fundamenta sua estratégia não só nas
oportunidades que surgem, mas também enfrenta as ameaças de forma
proativa. Um dos vetores fundamentais será a criação de áreas de
preservação nas bacias dos rios Tibagi, Ivaí, Pirapó, Bandeirantes do Norte
e Ribeirão Vermelho, talvez a única forma de combater os problemas com a
poluição difusa associada a fertilizantes e defensivos agrícolas e garantir o
abastecimento em quantidade e qualidade adequados, de forma sustentável.
Fica evidente que este cenário é aquele que se posiciona mais próximo
dos objetivos do Plano. É também o cenário que implica grande
complexidade operacional e exige um avançado grau de integração
institucional, uma vez que muitos elementos deverão ser coordenados para
que seja viabilizado. Por implicar mudanças profundas na infraestrutura
regional, no padrão de produção e nas relações intermunicipais, é o
cenário que trará grandes desafios políticos, com amplas negociações
entre os agentes locais. Tudo isso ressalta a necessidade da existência
de uma entidade gestora supramunicipal para que todas essas ações
possam ser viabilizadas.
O Cenário de Gestão Territorial, pelo seu grau de atendimento aos
objetivos do Plano em suas dimensões principais, foi selecionado como a
“Visão de Futuro” para a qual serão direcionados os Programas e Ações,
efetivamente o produto final esperado. A “Visão de Futuro” é útil, pois
orienta a definição de uma estratégia regional para alcançar objetivos
desejados, cristalizando as inúmeras alternativas possíveis levantadas
pelos diversos cenários.
No entanto, uma vez que os outros cenários podem vir a acontecer –
caso não sejam estruturadas todas as ações previstas para o Cenário de
Gestão Territorial – a Estratégia Robusta implica em também contemplar
os demais cenários (Cenário Tendencial e Cenário “Agronegócios
Inteligentes”) e prever programas e ações que procurem evitar, minimizar
ou eliminar as fraquezas e ameaças que possam desviar a trajetória
almejada para a “Visão de Futuro”.
Os principais indutores do cenário tendencial estão expressos na figura 6.14.
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Figura 6.14. Principais movimentos do cenário de gestão territorial

Fonte: Mapbiomas, 2018.
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6.5.	Quadro Síntese
A tabela 6.5 resume as relações entre os cenários do plano e as dimensões, analisadas ao longo dos itens anteriores.

Tabela 6.5. Síntese dos Cenários
Cenário 1
Tendencial

Dimensão

Cenário 2
Agronegócios Inteligentes

Cenário 3
Gestão Territorial

Econômica
– – Base de produção
– – Tecnologia

– – Agroindústria (base atual);
– – Monocultura.

– – Agronegócios inteligentes;
– – Potencial diversificação;
– – Potencial industrialização.

– – Agronegócios inteligentes;
– – Diversificação;
– – Industrialização.

Territorial
– – Recortes Regionais
– – Arranjos de gestão

– – 3 núcleos “independentes” e cidades satélites.

– – 3 metrópoles e cidades “em rede”;
– – Baixa integração institucional.

– – Planejamento territorial
compartilhado com bacias;
– – Alta integração institucional.

Ambiental
– – Saneamento
– – Mudanças climáticas

– – Situação de alerta;
– – Ocupação e adensamento
nos divisores de bacias.

– – Pressões críticas;
– – Irrigação; e salinização do solo;
– – Ocupação e adensamento
nos divisores de bacias.

– – Planejamento compartilhado
com bacias;
– – Criação de áreas protegidas.

Demográfica

– – Desaceleração e declínio (pós-horizonte).

– – Aceleração (movimentos
migratórios).

– – Aceleração (principalmente fora
dos 15 municípios do eixo).

Logística

– – Ferrovia Norte-Sul desarticulada;
– – Continuidade da interferência urbana.

– – Ferrovia Norte-Sul articulada com
hidrovia e porto em Doutor Camargo.
Aeroportos sem integração.

– – Ferrovia Norte-Sul articulada
com hidrovia e porto em Doutor
Camargo. Aeroporto de cargas
integrado à logística regional.

Urbanística

– – Expansão e conturbação;
– – Continuidade da interferência
urbana da ferrovia.

– – Potencial de integração
intermunicipal;
– – Conturbação intensa.

– – Metrô Pé-Vermelho;
– – Distribuição e descentralização.

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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7. Plano de Ação

7.1. Bases Conceituais
O Plano de Ação pode ser entendido como uma estruturação dos
procedimentos necessários para se alcançar um resultado ou resolver um
problema. Esta organização permite ter a clareza necessária para a execução
das ações que possibilitarão o alcance dos objetivos determinados.
Para que isto seja possível, o Plano de Ação fundamenta-se em princípios
claramente definidos que, juntamente com o objetivo geral e os específicos,
citados no capítulo 1, norteiam ações a serem executadas, bem como
seus prazos, responsáveis e custos, sempre seguindo a premissa do
Desenvolvimento Regional Sustentável pretendida pelo Plano da Metrópole
Paraná Norte com relação ao ordenamento e uso do território condicionados
à capacidade de suporte ambiental, além da consideração aos respectivos
instrumentos de gestão participativa dentre as diretrizes institucionais que
possibilitarão a efetivação da Metrópole Paraná Norte.

Desenvolvimento Regional Sustentável
O conceito de desenvolvimento sustentável engloba questões como maior
justiça social, melhoria da qualidade de vida da população, ambientes
mais dignos e saudáveis, além de compromisso com o futuro. Desta
forma, levando-se em conta o papel central das cidades nos conflitos
entre meio ambiente e atividades humanas, o desenvolvimento sustentável
tornou-se uma preocupação da sociedade, traduzida em novas formas de
políticas urbanas, cujo sucesso só será possível se forem tratadas de forma
integrada. A definição do modelo territorial, bem como as iniciativas
territoriais e urbanas são fundamentais, pois implicam na determinação
de políticas setoriais, as quais devem integrar as variáveis ambientais,
sociais e econômicas.
A definição de questões como a forma urbana ou a localização de
certos usos ganha força para a gestão ativa de uma infraestrutura verde
mais dinâmica, que produza fluxos ambientais e sociais entre as zonas
urbanas, rurais e naturais. As políticas setoriais só possuem eficácia se
derivadas de um modelo territorial e urbano previamente acordado entre
os atores e que vise a atingir, entre outros, os seguintes objetivos:
• Garantir um ecossistema mais rico, mais conservado e conectado;
• Comportar um sistema de assentamentos mais denso e compacto,
mais conectado ao exterior e mais interligado internamente;
• Construir uma rede policêntrica mais equilibrada, variada e direcionada
para alcançar a máxima utilização do território a partir de sistema de
transporte de massa;
• Utilizar energia limpa, com menos poluição e gases de efeito estufa;
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• Garantir comunidades resilientes e capazes de resistir e se recuperar
rapidamente dos riscos humanos, sociais e ambientais, decorrentes do
crescimento populacional;
• Estimular a inclusão social, focando particularmente em áreas
vulneráveis, na acessibilidade universal e na política de habitação social;
• Garantir um envelhecimento mais autônomo, tendo em vista os novos
padrões demográficos, como a baixa taxa de nascimento e maior
envelhecimento da população;
• Complementar a tendência tradicional de saúde pública, focada em
proteger, prevenir e reduzir os fatores de risco da doença, para a saúde
positiva que centra o foco em fatores que melhoram a capacidade da
população para manter a saúde e bem-estar;
• Estimular a redução dos fatores de desigualdade social, proporcionando
a introdução equilibrada de ambientes e oportunidades nas áreas
urbana e rural, de espaços de recreação, serviços sociais e serviços
relacionados a cultura e esportes.
A partir dos anos 1990, a abordagem ambiental se consolidou,
reforçando a discussão sobre os riscos ambientais e os conceitos de
sustentabilidade urbana. Vários indicadores passaram a exigir novas
perspectivas e acordos sociais, assim como mudanças de enfoque no
planejamento regional e urbano, dentre as quais:
• A reformulação dos padrões de relacionamento entre as cidades,
áreas rurais e sistemas naturais, de forma a melhor integrá-los;
• A transformação das bases atuais de demanda, de oferta e de
eficiência energética para reduzir os efeitos climáticos;
• A redução da geração de resíduos e, ao mesmo tempo, a capacidade
de transformá-los em novos recursos.
É um modelo de desenvolvimento que exige proatividade, práticas
inovadoras e parcerias para mobilização e otimização dos recursos, de
forma a garantir a boa relação entre planejamento, qualidade ambiental
e distribuição de benefícios sociais. Para que a gestão seja efetiva, além
da descentralização, é fundamental que as diferentes escalas do poder
público assumam o papel de promotoras de um ambiente inovador para,
junto a empresários e sociedade civil, fomentar o desenvolvimento regional.
A figura seguinte demonstra as inter-relações consideradas no
desenvolvimento do Plano de Ação para a Metrópole Paraná Norte.

Figura 7.1. Inter-relações para o desenvolvimento do Plano de Ação
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019

Sendo assim, o desenvolvimento regional sustentável se configura como
um processo contínuo, com objetivos de curto, médio e longo prazos que
demandam um sistema de acompanhamento e monitoramento, além de
gestão compartilhada, permitindo participação e flexibilidade e integrando
agentes de diferentes esferas, sendo o Plano de Ação um instrumento de
referência e orientação para a execução das atividades necessárias ao
desenvolvimento da região. Para este plano os prazos de execução das
metas serão considerados da seguinte forma: curto (horizonte de 5 anos),
médio (10 anos) e longo (15 anos).

Desta forma, o Plano de Ação também busca relacionar as ações
propostas com o desenvolvimento sustentável da região, utilizando
sempre que aplicáveis, os objetivos de desenvolvimento sustentável
da Organização das Nações Unidas (ODS-ONU), que permitem o

entendimento das condições de sustentabilidade da região frente ao
panorama global. Dentro da estrutura proposta para o Plano de ação, os
ODS serão vinculados, sempre que possível, à determinação das metas
a serem alcançadas.
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Estrutura do Plano de Ação
Para que o princípio discriminado possa ser efetivamente alcançado,
propõe-se para o Plano de Ação a estrutura ilustrada a seguir.
Figura 7.2. Estrutura do Plano de Ação

ODS

PRINCÍPIOS

TR +
SWOT

OBJETIVOS
EIXOS ESTRATÉGICOS

Indicadores

METAS
PROGRAMAS
PROJETOS
Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019

Dentro deste fluxograma, os conceitos são compreendidos conforme segue:
• Princípios – ideias-forças que norteiam cada eixo e dão base para
a definição de metas. São genéricos e amplos e determinam a linha
condutora a ser mantida por todo o processo de ordenamento territorial
futuro. Neste caso relacionam-se com o conceito de Desenvolvimento
Sustentável e Gestão Participativa;
• Objetivos – o que deve ser feito, explicitando as situações a serem
alteradas pela implementação de estratégias e ações de gestão, as quais
devem ser coordenadas para todo o território. Neste caso o objetivo
principal é determinado pelo TR, os específicos devem ser relacionados
com a SWOT e buscar atender aos Princípios;
• Eixos Estratégicos – determinam a especialização das metas visando
ao alcance dos objetivos definidos em suas diferentes temáticas:
socioterritorial, ambiental, infraestrutural, econômica e institucional,
conforme abordado até esta etapa;
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• Metas – maneiras para alcançar os objetivos, considerando:
situação atual e histórico; disponibilidade de/acessibilidade a recursos,
condicionantes econômicas e capacidade organizacional e institucional.
São linhas de ação a serem seguidas e orientam a formulação de
Programas e Projetos. Demandam indicadores de acompanhamento;
• Programas – envolvem diferentes projetos que buscam, cada um, atender
partes da mesma meta e se complementam, podendo se inter-relacionar;
• Projetos/Ações – são pontuais, cada um atende especificamente a uma
meta claramente definida, podem ou não estarem integrados a um programa.
A elaboração do Plano de Ação teve como premissa que as propostas de
todos os eixos temáticos considerassem o reflexo nas diferentes escalas
envolvidas, considerando tanto potencialidades quanto restrições naturais,
as infraestruturas existentes, a identidade regional, bem como os projetos
estruturantes em andamento.
Os projetos e ações buscaram maximizar as potencialidades e minimizar
as deficiências identificadas durante o processo. A execução deles
deve buscar atender aos princípios da eficácia (alcance dos objetivos
definidos); da eficiência (melhor maneira de alcançá-los); e da efetividade
(resultados positivos ao longo do tempo).
Para o perfeito entendimento e apropriado cruzamento das informações
de cada uma das metas propostas para alcançar os objetivos deste plano
foram estruturadas fichas dos programas que o compõem, contendo as
ações por eles englobadas.

Indicadores de Monitoramento e Avaliação
O processo de planejamento demanda monitoramento e análise, de
forma que se possibilitem ajustes e compensações necessários ao
alcance dos objetivos propostos.
O processo de monitoramento consiste no acompanhamento dos
indicadores de desempenho das metas propostas no Plano de Ação,
compondo um sistema de informações que deve ser periodicamente
atualizado pelos atores envolvidos, o qual possibilita perceber quanto
e como os objetivos estão sendo alcançados e, ainda, mensurar a
realização de cada ação proposta em relação ao planejamento inicial,
auxiliando a tomada de decisões estratégicas e operacionais.
Para a operacionalização dessas avaliações, deve-se verificar a pertinência
dos dados quantitativos e qualitativos para aferição do desempenho dos
programas implementados. Quanto à obtenção desses indicadores, cabe
observar a adequação de origem, temporalidade e escala.
Os indicadores selecionados para a avaliação do Plano de Ação da
Metrópole Paraná Norte relacionam-se tanto com o desenvolvimento do
plano (exequibilidade e efetividade) quanto com sua sustentabilidade
(tempo e recursos), permitindo que o progresso das ações seja mensurado
em termos absolutos ou percentuais. Demonstram tendências, possibilitar
leituras comparativas e antecipar futuras condições, além de fornecer os
elementos necessários à realização das metas propostas em curto, médio

A qualquer momento podem ser adicionadas novas formas e dados de
monitoramento, conforme as necessidades e possibilidades.

A pluralidade e diversificação de espécies são fundamentais para a
sobrevivência ambiental. A natureza é sábia, ela rejeita a monocultura.
Para germinar e se desenvolver, a semente estende primeiro suas
raízes, em busca de solo firme e aos poucos fixa a sua estabilidade.
Simultaneamente, dela surgem um pequeno caule e folhas.

De forma geral, listam-se abaixo algumas relações que podem ser
estabelecidas entre os eixos estratégicos e possíveis indicadores, sendo que
o Plano de Ação traz uma relação mais específica para cada ação proposta.

O seu crescimento depende do fortalecimento e a riqueza do solo em
nutrientes necessários para a saúde de seu caule e a formação de ramos,
floradas e frutos.

• Socioterritorial: Correspondem à condição de vida da população e a
satisfação de suas necessidades, da qualidade de vida e justiça social
(trabalho, renda, saúde, educação, habitação, lazer etc.);

A beleza e esplendor de uma árvore não retrata o seu todo, pois são as
raízes fortes e saudáveis que a sustentam na paisagem natural. Talvez a
árvore seja o melhor exemplo de sobrevivência na Terra.

• Ambiental: Correspondem ao uso dos recursos naturais e à degradação
do meio ambiente (terra, água, saneamento, biodiversidade);

Sem poder se locomover, ela se volta para dentro, finca suas raízes
que buscam nutrientes no subsolo e espelham a sua forma e beleza
exterior. Extrai do solo todos os elementos da vida, onde seus fluidos
percorrem em fibras e veios conectados em seus extremos, resistindo ao
tempo e às intempéries, em harmonia e equilíbrio com o meio ambiente
e enriquecendo a nossa natureza.

e longo prazos, garantindo a harmonia entre bem estar da população e
preservação ambiental.

• Infraestrutural: Correspondem às estruturas de acesso e circulação de
pessoas, logística, recursos energéticos, telecomunicações e saneamento;
• Econômica: Correspondem ao desempenho econômico e financeiro e dos
respectivos impactos nos recursos existentes. (processos produtivos, consumo);
• Institucional: Correspondem à capacidade de efetivação das mudanças
requeridas para o desenvolvimento da região, envolvem os quadros
institucionais relacionados e a capacidade institucional formalizada.
Observa-se aqui que estas são questões de difícil medição.
A visão estratégica de futuro impressa ao plano exigirá dos municípios
envolvidos maior solidariedade na construção de mecanismos de
cooperação entre estes e o Governo do Estado.
O plano busca estruturar as diretrizes necessárias ao estabelecimento
de uma rede de cidades mais equilibrada cuja gestão, com base na
cooperação, pode evitar duplicação de esforços e maximizar o alcance
dos recursos naturais, humanos e financeiros empreendidos em prol do
desenvolvimento da região e ainda ampliar o atendimento à população,
reduzindo as desigualdades socioespaciais e econômicas e valorizando
as diversidades social, cultural e ambiental que se destacam no contexto
da Metrópole Paraná Norte, visando ao futuro comum desejado.
Neste capítulo, definem-se, em consonância com as conclusões aferidas a
partir das etapas de diagnóstico e prognóstico anteriormente explanadas,
as metas que possibilitam o alcance dos objetivos determinados para o
desenvolvimento sustentável da região, as quais devem ser alcançadas pela
execução de uma série de programas e ações que direcionam a Metrópole
Paraná Norte ao sentido proposto pelo Cenário de Gestão Territorial.

INFOGRAFIA DA SUSTENTABILIDADE - A ÁRVORE

Na representação infográfica da figura de uma árvore, busca-se nas
RAÍZES a estruturação das dimensões institucionais, recursos financeiros e
órgãos envolvidos como a sua base e apoio na composição do Plano de
Desenvolvimento Sustentável.
O CAULE é o eixo principal onde a seiva da vida flui em todos os
sentidos para o seu sustento. É a espinha dorsal do controle, monitoração,
equilíbrio e integração entre as partes visíveis e invisíveis do sistema
vegetal. É o suporte ao corpo externo, este representado pelos eixos
estratégicos em suas dimensões socioterritoriais, ambientais, econômicas
e de infraestrutura e galhos, ramos, folhas, frutos e flores representados
por programas com planos, projetos e ações.
Dessa forma, o Plano de Desenvolvimento Sustentável retrata um organismo
vivo, embora estático, mas por dentro fervilhante em veios e caminhos de
transformação do sonho para a realidade. Uma árvore em crescimento,
que se adapta ao meio ambiente e ao tempo, mas que deve ter sua
autossuficiência em toda a sua extensão de vida.
Assim, a imagem de uma árvore completa é a infografia que mais se
identifica em semear um sonho compartilhado de maneira clara e direta
para a sua transformação em realidade. Imaginar o desenvolvimento
sustentável de uma Metrópole como uma árvore inserida no campo, em
harmonia e equilíbrio com a natureza.
A ilustração apresentada a seguir constitui um esquema conceitual
e metodológico de estruturação do Plano de Ação para a Metrópole
Paraná Norte.

Quando vemos uma semente, logo imaginamos uma espécie de planta e
enxergamos uma árvore em nossos sonhos. Ela se apresenta de inúmeras
formas, tamanhos e cores.
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Figura 7.3.Infografia da Árvore - Estrutura do Plano de Ação
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A compreensão da realidade atual deste recorte territorial de quinze
municípios deu-se por meio de leituras técnicas e de participação popular,
a partir de análises de dados oficiais disponíveis e da percepção de atores
locais. Atendendo as solicitações do Termo de Referência, o diagnóstico
da região foi delimitado por cinco dimensões – socioterritorial, ambiental,
infraestrutural, econômica e institucional.
Neste preâmbulo ao Plano de Ação para a região da Metrópole Paraná
Norte, retoma-se a síntese do diagnóstico em um formato sintético e
compilatório das principais contribuições dos técnicos contratados, da
Equipe de Acompanhamento (com representantes de todos os municípios
envolvidos) e dos resultados obtidos nas Oficinas de Contextualização
(ocorridas nos municípios de Apucarana, Londrina e Maringá).

DIAGNÓSTICO – ANÁLISE DAS MATRIZES SWOT
Por uma razão didática, optou-se por reapresentar uma parte da síntese
do diagnóstico por meio da metodologia SWOT, a qual proporciona
insumos para as reflexões sobre o planejamento da região. Relembra-se
que a metodologia SWOT é baseada na análise cruzada de condições
internas e externas à região da Metrópole Paraná Norte, sob ambos os
pontos de vista positivo e negativo, de modo a resultar em uma matriz
composta por quatro quadrantes: Strengths, Weaknesses, Opportunities
e Threats, em português: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
As informações provenientes do processo participativo realizado nas
Oficinas de Engajamento e de Contextualização, assim como aquelas
que resultaram do estudo de contextualização por meio da equipe
técnica, foram organizadas em matrizes SWOT, cuja análise resultou na
identificação de elementos centrais que foram objeto de inspeções mais
detalhadas na fase de elaboração dos cenários e, por conseguinte, são
as principais ênfases dos programas propostos no Plano de ação.
A metodologia adotada solicitou dos participantes, em cada grupo, que
identificassem os elementos que representariam, na região ou em suas
cidades, as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que, na sua
visão, deveriam ser levadas em consideração no Plano.
Da mesma forma, a equipe de consultores, por meio de estudos específicos,
elencaram os elementos principais cujo impacto e/ou relevância fossem
mais significativos para a região, dentro de cada tema analisado.
Esquematicamente, os elementos foram classificados em um dos quadrantes
mostrados na figura a seguir.

FATORES POSITIVOS
FATORES INTERNOS

O desenvolvimento do Plano da Metrópole Paraná Norte é constituído
por um procedimento metodológico baseado fundamentalmente no
diagnóstico e prognóstico desta região.

Figura 7.4. Matriz SWOT
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Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, 2019

Dessa análise, resultaram 618 contribuições individuais e em grupo, para o
conjunto total de participantes, ressaltando-se a significativa participação
social e das equipes técnicas que permitiu a identificação das ênfases
principais do presente estudo.

DIAGNÓSTICO – ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE PALAVRAS
O processamento das informações brutas descritas acima resultou em uma
classificação das contribuições em temas principais e temas relacionados,
de forma a permitir a organização das contribuições.
Em seguida, foram identificadas as palavras-chave que permitissem
caracterizar, juntamente com os temas e com as categorias na matriz
SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades), cada um dos
elementos apontados no processo participativo.
A partir da análise destes dados foram elaboradas tabelas com a
contagem do número elementos em cada categoria SWOT, por temas,
palavras-chave ou qualquer combinação entre eles; um gráfico de barras
mostrando sintetizando essas informações e mapas de palavras, em que
a escala de cada uma delas reflete a frequência com que ocorre.
O gráfico a seguir apresenta a contagem de elementos por tema nas
categorias SWOT e é ilustrado pelos mapas de palavras que a sucedem.
Pode ser notada a predominância dos temas economia, cultura, turismo e
lazer e águas subterrâneas e superficiais.
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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Da mesma forma que os temas, também as palavras-chave associadas
aos elementos foram mapeadas para identificar os elementos com
maior precisão. A próxima figura mostra os mapas das palavras-chave
classificadas de acordo com as categorias da matriz SWOT.
Figura 7.6. Mapa das Palavras-Chave Classificadas nas Categorias da Matriz SWOT

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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Da análise da lista de programas apresentada A SEGUIR, notase a concordância destes com as maiores frequências de ocorrência
apresentada nos mapas de palavras. Pelo menos as 10 primeiras
categorias do gráfico (de “Economia” até “Transporte Público/Sistema
Viário”) estão representadas por assuntos relacionados nos programas
propostos. Além das 10 primeiras categorias, outras estão implicitamente
relacionadas a mais de um programa, como os temas “Agronegócio”,
“Saúde” e “Demografia”.

PROGNÓSTICO – ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO
A partir da metodologia utilizada para a elaboração do diagnóstico,
foram realizadas reflexões sobre as diversas possibilidades que a região
possa vir a encontrar, em um horizonte temporal de até quinze anos. Buscase assim desenhar um planejamento do desenvolvimento da Metrópole
Paraná Norte de modo a neutralizar as circunstâncias não desejáveis e
valorizar seus potenciais.
Os cenários foram sintetizados em três possibilidades: Cenário Tendencial,
de Agronegócios Inteligentes e de Gestão Territorial (apresentados no
capítulo tal. Este último foi escolhido como a Visão de Futuro, na qual se
pautam os programas e as ações previstos no Plano, de forma a atingir
as metas e os objetivos determinados para o desenvolvimento sustentável
almejado para a região da Metrópole Paraná Norte.

7.3. Base Institucional
Institucionalização do Eixo Paraná Norte
A institucionalização do Eixo Paraná Norte deverá ocorrer sob base jurídica
que permita estabelecer uma instância de governança interfederativa,
supramunicipal e compartilhada, nos moldes daquela instituída pelo
Estatuto da Metrópole - Lei Federal Nº 13.089, de 12 de janeiro de
2015, art. 6º -, com as devidas adaptações à natureza e aos objetivos
do Eixo Paraná Norte.
Ainda que o Termo de Referência relativo ao presente estudo tenha
adotado a denominação “Metrópole Paraná Norte”, neste documento
sugere-se a substituição pela expressão: “Eixo Paraná Norte”, por não se
tratar de uma Região Metropolitana nos termos da Lei Federal no 13.089,
de 12/01/2015, como pode sugerir o termo original.
Abaixo transcreve-se o trecho da lei que define a questão da governança
interfederativa.

Estatuto da Metrópole - Lei Federal Nº 13.089, de 12 de Janeiro de 2015:
Capítulo III
DA GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DE REGIÕES
METROPOLITANAS E DE AGLOMERAÇÕES URBANAS
Art. 6º A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das
aglomerações urbanas respeitará os seguintes princípios:
I. – prevalência do interesse comum sobre o local;
II. – compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a
promoção do desenvolvimento urbano integrado;
III. – autonomia dos entes da Federação;
IV. – observância das peculiaridades regionais e locais;
V. – gestão democrática da cidade, consoante os Art. 43 a 45 da
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
VI. – efetividade no uso dos recursos públicos;
VII. – busca do desenvolvimento sustentável.
Essa formatação permitirá, além da gestão compartilhada, a formalização dos
compromissos assumidos, bem como a obrigatoriedade de ações prospectivas
que envolvam um processo de planejamento participativo contínuo.
Verifica-se que os Municípios que compõem o Eixo Paraná Norte
fazem parte de três Regiões Metropolitanas. Cada uma delas terá seu
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, que abrangerá,
também, os demais Municípios que não integram o Eixo Paraná Norte.
É importante, pois, evitar que o Plano da Metrópole Paraná Norte se
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sobreponha aos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado de cada
Região Metropolitana, por serem eles instrumentos com competências
diferenciadas, que devem ser compatíveis e manter sintonia entre si.
O Plano da Metrópole Paraná Norte tem como objetivo principal
traçar diretrizes e definir ações estratégicas para a organização, o
desenvolvimento sustentável e a consolidação regional, estabelecendo
diretrizes para o eixo indutor de toda a região norte do Estado.
Propõe-se que a formalização do Eixo Paraná Norte seja feita por
intermédio de Lei Estadual de iniciativa do Poder Executivo, que também
estabelecerá as bases para o sistema de gestão do Eixo. Tal Lei poderá
também prever a possibilidade de inserção no Eixo de outros Municípios
adjacentes, condicionando-se sempre ao cumprimento dos princípios e
objetivos do Plano.
Ressalta-se que, na proposição ora apresentada, a Lei Estadual nº
15.229, de 26/09/2007 e o Decreto nº 1.483, de 26/09/2007 que a
regulamenta e cria as Regiões de Planejamento do Paraná, aí incluída a
Região Norte, continuariam vigentes.

Gestão do Eixo Paraná Norte
Para a gestão do Eixo Paraná Norte propõe-se um arranjo institucional (sistema
de governança) que garanta um processo dinâmico, integrado e contínuo de
coordenação, implantação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de
resultados do Plano, incluindo o estabelecimento e a ação integrada e colaborativa
de uma rede de parcerias entre as instâncias governamentais e a sociedade civil
organizada, incluindo a iniciativa privada, em todas as suas vertentes.

A proposta de governança aqui apresentada tem um caráter preliminar,
visto que é necessário aprofundar o debate para a definição do
melhor arranjo de gestão. Para esta finalidade foi criado, ao longo do
desenvolvimento do Plano, um grupo de trabalho formado por membros
do CODEM, Agência Terra Roxa e outras lideranças regionais. O grupo
encaminhou relevantes sugestões ao Governo do Estado que serão
analisadas e debatidas na continuidade dos trabalhos para a criação do
sistema de gestão da Metrópole Paraná Norte.

Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Eixo Paraná Norte
Natureza e competências
O Conselho se constituirá em um órgão colegiado, de natureza deliberativa
e consultiva, que viabilizará a participação da sociedade civil organizada
na gestão do desenvolvimento do Eixo. Terá competência para deliberar
quanto aos processos de implementação, monitoramento e avaliação do
Plano do Eixo, além de outras, dentre as quais:
• Pronunciar-se sobre as propostas, iniciativas, programas, planos e
projetos referentes ao desenvolvimento da região, notadamente as que
exerçam impacto sobre o território do Eixo;
• Propor medidas para a integração da política urbana e territorial com
as políticas socioeconômicas e ambientais municipais e regionais;
• Pronunciar-se sobre as ameaças à defesa do patrimônio natural e
cultural dos municípios do Eixo;
• Produzir, consolidar e divulgar amplamente os dados e informações
relativos à sua atuação e aos temas que lhe são correlatos.

Figura 7.7. Arranjo Institucional Proposto - Instâncias Executoras do Eixo Paraná Norte e de Projetos Especiais
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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Composição do Conselho
Entende-se que o Conselho seja constituído por representantes do Poder
Público e da sociedade civil organizada. Cada Conselheiro deverá
ter um suplente, que o substituirá em suas ausências, faltas, licenças e
afastamentos. Os membros titulares e suplentes que não pertencem ao
Poder Público, serão indicados pelos respectivos setores.
O Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Eixo Paraná Norte será
presidido pelo titular do Comitê Executivo de Coordenação e, em sua
ausência, por seu respectivo suplente. O Conselho poderá constituir
câmaras técnicas para tratamento de assuntos específicos.

Comitê de Coordenação do Eixo Paraná Norte
Competências do Comitê
Caberá ao Comitê de Coordenação assessorar o Conselho e coordenar
as ações necessárias para a gestão integrada e compartilhada e para a
execução do plano e de projetos especiais de definição posterior, além de
monitorar sua implementação e avaliar os resultados auferidos, visando o
desenvolvimento econômico equilibrado, a preservação dos valores ambientais
e o tratamento das complexidades locais, consideradas as características e
necessidades da área de abrangência do Eixo Paraná Norte.
O Comitê de Coordenação será o ente responsável pela implementação
do Plano do Eixo Paraná Norte, ouvido o Conselho, além de:
• Prestar apoio aos municípios e fornecer os subsídios pertinentes ao
que se refere ao Plano do Eixo Paraná Norte;
• Propor e viabilizar acordos de cooperação entre os entes
interfederativos, iniciativa privada, organizações não governamentais,
entidades educacionais e de pesquisa e outros atores estratégicos para
o desenvolvimento do Eixo;
• Propor e implantar instrumentos ou mecanismos de execução do Plano,
tais como convênios, termos de cooperação técnica, contratos, termos
de referência, submetendo-os ao Conselho para apreciação;
• Prover estrutura física e apoio administrativo para o funcionamento do Conselho;
• Promover a captação de recursos para o financiamento das estratégias,
programas e ações preconizadas pelo Plano;
• Apresentar ao Conselho o balanço das aplicações dos recursos do
Fundo de Desenvolvimento;

• Acompanhar, controlar, monitorar e avaliar resultados da implantação
do Plano e de outros programas e ações atinentes a projetos especiais
destinados ao desenvolvimento sustentável do Eixo Paraná Norte;
• Sistematizar e divulgar dados e
desenvolvimento sustentável do Eixo;

informações

pertinentes

ao

• Acompanhar os processos de elaboração e revisão dos Planos de
Desenvolvimento Urbano Integrados – PDUI das Regiões Metropolitanas
e dos Planos Diretores dos Municípios pertencentes ao Eixo.
O Comitê de Coordenação deverá ter uma estrutura simples, sendo
apresentada como proposta a seguinte composição e respectivas atribuições:

Diretoria de Implantação e Acompanhamento
• Acompanhar a implantação das ações do Plano do Eixo Paraná Norte
além dos demais planos e legislações, no âmbito estadual e municipal,
que tenham correlação, tais como PDUI, Planos Diretores e Leis de Uso
e Ocupação do Solo;

Diretoria de Acordos e Projetos Especiais
• Promover e apoiar a formalização de termos cooperação, celebração
de convênios, contratos e demais instrumentos;

Diretoria de Informações e Monitoramento
• Promover e organizar a coleta e a sistematização de dados para
acompanhamento e avaliação do Plano.

Fundo de Desenvolvimento do Eixo Paraná Norte
Receitas que Comporão o Fundo
Propõe-se que o Fundo de Desenvolvimento do Eixo Paraná Norte seja
constituído pelas receitas a seguir especificadas:
• os destinados, por disposição legal, pelo Estado e Municípios do Eixo
Paraná Norte;
• transferências da União, destinadas à execução de planos, programas
e projetos de interesse do Eixo;
• empréstimos, internos e externos, e recursos provenientes da ajuda e
cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;
• retorno das operações de crédito, contratadas com órgãos e entidades
da Administração direta e indireta do Estado e dos Municípios da Região,
bem assim com concessionárias de serviços públicos;
• produto das operações de crédito e rendas provenientes da aplicação
de seus recursos;
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• receitas resultantes da aplicação de multas legalmente vinculadas ao
Fundo, que deverão ser destinadas à execução de serviços e obras de
interesse comum;
• recursos decorrentes do rateio de custos referentes à execução de
serviços e obras, considerados de interesse comum;
• doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais, estrangeiras ou multinacionais;
• outros recursos eventuais.

Tabela 7.1. Sistema de governança e cooperação
Governança

– – Criação de sistema de gestão
dotado 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
e demais atores econômicos e sociais.

Aplicação dos Recursos do Fundo
Os recursos do Fundo serão aplicados segundo o plano anual aprovado
pelo seu Conselho Gestor:
• na implantação de equipamentos urbanos públicos;
• nos projetos de renovação urbana;

Pacto Estratégico

• em investimentos na parceria de empreendimentos; e
• na consecução do planejamento, execução e fiscalização dos
objetivos, programas e projetos definidos no Plano.
Os recursos do Fundo de Desenvolvimento, enquanto não forem
efetivamente utilizados deverão ser aplicados em operações financeiras,
que objetivem o aumento de receita do próprio Fundo.

Composição do Conselho Gestor do Fundo
A proposta é que o Conselho Gestor do Fundo seja constituído mediante
deliberação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Eixo Paraná
Norte que fixará suas atribuições e o regulamentará.

Considerações Complementares sobre o Sistema de
Governança do Eixo
Os entes e instâncias que comporão o arranjo institucional de implantação
e gestão do Eixo Paraná Norte, em seu conjunto, bem como as normas
e procedimentos que o regerão, as equipes que nele atuarão (gestoras,
técnicas e administrativas), os equipamentos, os recursos de tecnologia
da informação e todos os demais insumos que forem mobilizados para
dinamização e modernização das ações em prol da implementação do
Eixo Paraná Norte e da gestão do correspondente território comporão
um Sistema de governança e cooperação, coordenado e integrado em
direção a objetivos e a resultados comuns a todos os seus componentes.
Para a efetividade do arranjo pretendido, é importante que haja
o entendimento do desenho proposto e das responsabilidades e
competências dos atores partícipes, quais sejam o Estado do Paraná, os
Municípios integrantes do Eixo e a Sociedade Civil.

– – Institucionalização do Eixo Paraná
Norte por Lei Estadual;
– – Implantação do arranjo institucional proposto;
– – Instituição do Conselho de Desenvolvimento
Sustentável do Eixo Paraná Norte;
– – Criação e organização do Comitê de Coordenação;
– – Criação e ativação do Fundo de
Desenvolvimento do Eixo Paraná Norte;
– – Implementação das diretrizes e organização
do Sistema de Acompanhamento, Monitoramento
e Avaliação do Plano e dos demais programas
e ações especiais a implantar no Eixo;
– – Promoção e ações conjuntas dos diversos
atores envolvidos para gestão ou controle das
questões de competência interfederativa.

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Tabela 7.2. Atores Partícipes
Estado do Paraná

Municípios

Sociedade Civil

– – Por intermédio dos organismos estaduais e do
Comitê de Coordenação do Eixo Paraná Norte,
caberá além de planejar, articular e apoiar a
execução e o monitoramento das ações e estratégias
previstas no Plano do Eixo Paraná Norte;
– – Identificação, priorização e promoção de ações
regionais integradas; atuação direta na fiscalização do
uso e no controle do solo urbano e rural, tendo em vista
a manutenção da qualidade de vida dos munícipes;
– – Como agente regulador e sinalizador de
alertas para necessidades específicas.

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Importante ressaltar a relevância da atuação integrada entre todas as instâncias
de gestão que interlaçam o território do Eixo Paraná Norte, em especial:
• os Conselhos Metropolitanos;
• a Entidade de Gestão Macrorregional; e
• a Entidade de Desenvolvimento Regional.
O alcance dos resultados esperados depende diretamente do compromisso e
efetivo desempenho de cada um desses atores perante o Eixo Paraná Norte.
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7.4. Estratégias de Desenvolvimento
Grandes estratégias de desenvolvimento compõem as propostas deste
Plano de Ação. São projetos de grande porte que visam à reestruturação
regional, almejando o desenvolvimento sustentável, de modo a aglutinar
mais de uma temática:

• Promover a geração de divisas e a abertura de novas frentes de
trabalho, alimentando a cadeia produtiva, reduzindo os desequilíbrios
econômicos entre regiões e pessoas, visando a melhor qualidade de
vida e bem-estar da população, em sua área de abrangência.
Figura 7.8. Traçado e estados atendidos pela infraestrutura ferroviária no Plano
Nacional de Logística

• Metrô Pé-Vermelho e Requalificação Urbana;
• Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0;
• Desenvolvimento Ambiental.

Metrô Pé-Vermelho e Requalificação Urbana
A seguir, são apresentadas considerações sobre a inserção da Metrópole
Paraná Norte na rede logística nacional de transporte de cargas ferroviárias,
suas potencialidades, oportunidades e transformações físico-territoriais.

Ferrovia Norte-Sul (EF-151)
O traçado da Ferrovia Norte-Sul como importante estratégia de
integração na logística nacional
Lançada em 1987, envolvia inicialmente os estados do Maranhão e de
Goiás (atualmente desmembrado em Tocantins e Goiás) e estabelecia a
ligação entre as fontes de produção de minério e o porto marítimo do
Maranhão, saída para exportação. A ferrovia ganhou importância ao
ser incluída no Plano Nacional de Logística, que prevê a integração dos
estados de Norte a Sul do país e possui reflexos no Eixo Paraná Norte
através de seus objetivos:
• Diminuir as desigualdades regionais com o aumento da renda interna
e melhor distribuição de riqueza;
• Interligar as regiões economicamente, socialmente e culturalmente ao
restante do país, onde alcança as áreas de influência e abrangência do
traçado da ferrovia do Norte ao Sul do país;
• Promover a integração nacional, através da redução de custos de
comercialização no mercado interno e da minimização dos custos de
transportes, tempo e distância entre as regiões;
• Modernizar e melhorar a malha ferroviária proporcionando maior
competitividade aos produtos nacionais destinados à exportação;
• Contribuir na redução de custos de produção e de fretes para os
produtores da região, facilitando a logística de acesso aos insumos
e mercadorias ao mercado consumidor e aos portos, ampliando a
competitividade, integrando a ferrovia aos demais modais existentes;
• Fortalecer o potencial agroindustrial e agropecuário da região e
em suas áreas de influência, oferecendo a logística e infraestrutura
adequada para o incentivo, estímulo e escoamento de sua produção;
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Fonte: VALEC, 2019.

Figura 7.9. Tramos de ferrovias complementares se conectando à Ferrovia Norte-Sul

gargalos e a dependência exclusiva de transportes rodoviários, gerados
pela prioridade dada às rodovias desde a década de 1970.
O Ministério dos Transportes, através da empresa VALEC, realizou a licitação
(edital nº 003/2012) para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental – EVTEA da ligação ferroviária entre Panorama (SP)
e Chapecó (SC). A infraestrutura de transporte ferroviário no trecho tornará
possível a ligação dos centros produtores até as indústrias de transformação
e os portos marítimos de Belém (PA), São Luís (MA) e Rio Grande (RS),
permitindo a redução de custos e a integração de diversos modais de
transporte e é uma extensão importante para a estratégia de desenvolvimento
econômico e social da Metrópole Paraná Norte e também para a inserção
do estado num importante hub logístico multimodal.
O traçado final concebido para o trecho Panorama (SP) – Chapecó (SC),
ilustrado na figura 7.10 possui 950,8km de extensão, com bitola larga
(1,60m), rampa máxima compensada de 1% e raio de curva horizontal
mínimo de 500m. É estimado um investimento de R$12,6 bilhões e um
prazo de execução de cinco anos. A este tramo, ligar-se-á ao trecho final
da Ferrovia Norte-Sul, cuja extensão chega ao Porto de Rio Grande (RS)
conforme a figura a seguir.
Figura 7.10. Traçado de Panorama (SP) a Chapecó (SC) e de Chapecó (SC) a Rio
Grande (RS)

Fonte: VALEC, 2019.

Analisando-se o traçado da Ferrovia Norte-Sul, verifica-se a tentativa de
abranger as regiões do país através de alguns importantes ramais:
• Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco;
• Nordeste: Tocantins e Bahia;
• Centro-Oeste: Mato Grosso, Rondônia e Goiás.
Este último ramal conecta-se ao tramo Anápolis (GO) – Porto Nacional
(TO). Por fim, há o tramo Anápolis (GO) – Estrela D´Oeste (SP), conectando
o Estado de São Paulo, com 682 km, cuja licitação de operação foi
vencida pela empresa RUMO Logística em março de 2019. Desse ponto,
há a previsão de uma extensão ao estado do Mato Grosso do Sul.

Lote 1 – Trecho Panorama (SP) – Chapecó (SC)
Com os estudos de EVTEA elaborados e a necessidade do país de
investir na infraestrutura de logística ferroviária, a extensão dos ramais
da Ferrovia Norte-Sul em direção à região Sul torna-se fundamental, bem
como o investimento em logística multimodal, de forma a solucionar os

Fonte: CONTÉCNICA, 2015.
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Nos estudos elaborados, o trecho de Panorama (SP) a Chapecó (SC)
percorre toda a extensão do estado do Paraná, em áreas de influência
da região de Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Pato Branco segundo
se verifica na próxima figura.

Consultoria Técnica, empresa de engenharia consultiva, especializada
no desenvolvimento de projetos, planos e programas multidisciplinares
integrados à engenharia, demonstra a importância do eixo em todos os
seus cenários: logístico, socioeconômico, de integração e mercadológico.

Com forte impacto na competitividade regional da Metrópole Paraná
Norte, o projeto da Ferrovia Norte-Sul torna-se importante para os
planos das regiões metropolitanas de Londrina, Apucarana e Maringá,
bem como para os planos diretores municipais. No entanto, apesar do
estudo (EVTEA) da VALEC, concluído em dezembro de 2015, ter incluído
a opinião e a participação popular (por meio de audiências públicas) no
desenvolvimento dos trabalhos, não se constatou a continuidade deste
envolvimento, visto que nas consultas públicas do Plano da Metrópole
Paraná Norte observou-se o desconhecimento deste projeto pelos
representantes dos municípios.

Conforme visto nos capítulos de contextualização e cenários, também se
salienta a influência regional de Londrina e Maringá em estudos do IBGE
(REGIC), conforme figura 7.11. São polos que se interligam pelo ramal da
ferrovia, ao qual se conectam os quinze municípios componentes do plano,
sendo que Apucarana encontra-se na área de influência de Londrina.

A ferrovia como barreira urbana e seu potencial na urbanização
O traçado do tramo Panorama (SP) a Chapecó (SC) apresenta três opções
no segmento que percorre o Norte do Paraná, área de influência das
cidades de Londrina, Apucarana e Maringá. O estudo da CONTÉCNICA

A figura 7.12 ilustra as conexões externas à região norte do Paraná.
Através delas vê-se que os dois polos demonstram forte conexão com a
metrópole de São Paulo, maior que com a de Curitiba, em decorrência
da evolução urbana ao longo da linha férrea, com extensão do trecho de
Jataizinho e Ourinhos, vindos de São Paulo. Como o padrão de ocupação
inicial da região foi direcionado ao mercado paulista, apenas na década
de 50, através do transporte de grãos pela Ferrovia Central do Paraná, e
na década de 1960, com a implantação da Rodovia do Café, é que as
relações com a parte sul do estado foram intensificadas.

Figura 7.11. Regiões de influência de Londrina e Maringá

Legenda
Capital Regional B

Centro Sub-Regional A

Centro Sub-Regional B

Fonte: IBGE, 2007.
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Centro de Zona A

Centro de Zona B

Centro Local
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Figura 7.12. Relação do polo de Londrina com São Paulo e Curitiba
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Fonte: IBGE, 2007.
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Inclusão dos polos de Londrina e Apucarana no Plano de
Logística Ferroviária Nacional
Analisando-se o exposto é possível perceber que o traçado proposto pela
alternativa 1 figura 7.13 como melhor opção para o tramo da Ferrovia
Norte-Sul não atende a um grande e relevante polo para a logística, que
é a região de Londrina. Nesse sentido, contata-se a importância de que
esta seja inserida no Plano de Logística Nacional.
Dentre as alternativas apresentadas no EVTEA, são mais apropriadas as
de número 2 ou 3, que incluem três polos regionais - Londrina Maringá e
Apucarana (figura 7.13) - e agregam ao traçado nacional uma região mais
densa e importante e importante para o cenário logístico e de integração.
Figura 7.13. Alternativas de traçado da Ferrovia Norte-Sul

O tramo Panorama (SP) – Chapecó (SC) da Ferrovia Norte-Sul impacta
diretamente a região da Metrópole Paraná Norte. Grande produtora de
grãos e derivados, a região possui um maior potencial no desenvolvimento
de novas cadeias produtivas e ampliação das existentes. Sua conexão com
novas linhas para o transporte de cargas (opções Norte ou Sul), aumenta
significativamente o desempenho operacional ao eliminar os conflitos urbanos
(15 municípios ao longo de 100km), possibilitando a conexão com o polo
da indústria papeleira nas regiões de Telêmaco Borba e Ortigueira e ao
complexo industrial de Ponta Grossa.
Na alternativa 1, novas áreas para instalações de distritos industriais
tornam-se estratégicas graças à proximidade de infraestrutura de transporte
ferroviário a jusante dos rios Ivaí e Tibagi. Já ao longo das alternativas 2
ou 3, localizar-se-ão um grande terminal multimodal e a desconcentração
dos distritos da indústria do agronegócio.
A região de Astorga é a melhor posição para um terminal de transbordo,
graças às conexões de vias estaduais e vias conectoras com Maringá,
Mandaguari, Arapongas, Cambé e Londrina. Essa localização favorecerá
também os municípios mais ao norte e alguns do interior de São Paulo.
A confluência da Alternativa 1 com o traçado da Ferrovia Norte-Sul, no
município de Dr. Camargo, junto ao Rio Ivaí, torna possível e desejável a
integração com o transporte fluvial, potencializando a multimodalidade:
ferroviária, rodoviária, aeroportuária (proximidade ao aeroporto de
Maringá) e fluvial, conforme a figura 7.14.
Com o crescimento populacional das cidades e suas demandas urbanas,
a passagem de grandes composições de cargas pesadas nos centros
urbanos aumenta a ocorrência de acidentes no meio urbano, os quais se
tornam cada vez mais graves. Os conflitos no tráfego se tornam frequentes
e diminuem a eficiência nas operações de carga e também na qualidade
de vida urbana dos cidadãos.
Figura 7.14. Metrô Pé Vermelho. Conexão direta com o aeroporto de Maringá

Fonte: CONTÉCNICA, 2015.

Ao longo do eixo entre Londrina e Maringá desenvolveram-se alguns
polos significativos de abrangência nacional, como o polo moveleiro de
Arapongas, o da uva de Marialva e o de bonés de Apucarana, bem
como a região nas áreas têxtil e de produção de seda. Além disso, a
região abriga duas importantes universidades estaduais (UEL e UEM),
sendo um centro de excelência na área de tecnologia e conhecimento,
especialmente na área da saúde e de serviços decorrentes da cadeia
produtiva dos polos consolidados.
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Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Figura 7.15. Paiçandu - reestruturação urbana

Figura 7.17. Sarandi - reestruturação urbana

Figura 7.16. Maringá e Sarandi - reestruturação urbana

Figura 7.18. Sarandi - requalificação urbana

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Ilustração: Luiz Hayakawa.
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Figura 7.19. Marialva - reestruturação urbana

Figura 7.21. Jandaia do Sul - reestruturação urbana

Figura 7.20. Mandaguari - requalificação urbana

Figura 7.22. Apucarana - reestruturação urbana

Ilustração: Luiz Hayakawa.

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

160

Plano da metrópole paraná norte

Figura 7.23. Arapongas - reestruturação urbana

Figura 7.26. Londrina - reestruturação urbana

Figura 7.24. Rolândia - reestruturação urbana

Figura 7.27 Ibiporã - reestruturação urbana

Figura 7.25. Cambé - reestruturação urbana

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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A implantação das alternativas da Ferrovia Norte-Sul e as opções de
desvio ferroviário ampliam significativamente os ganhos operacionais no
sistema de logística e transporte de cargas. Por outro lado, uma vez
desativada a operação de cargas, a integração do ramal existente
ao planejamento urbano e regional possibilita e potencializa o uso do
transporte de passageiros com alcance e abrangência metropolitana. A
implantação do Metrô Pé-Vermelho trará um enorme ganho na mobilidade
urbana e rural, formando uma rede integrada de transporte público com
os municípios da Metrópole Paraná Norte.
Esta solução beneficiará cerca de 1.500.000 os habitantes na área de
influência direta das quinze cidades que compõem a região de estudo
e trará também um grande impacto positivo na revisão e adequação
de seus planos diretores municipais, atendendo às Leis do Estatuto da
Cidade e da Metrópole.

Requalificação Urbana das cidades da Metrópole Paraná Norte
Conforme visto, a desativação da operação de cargas na ferrovia existente
proporcionará uma grande transformação urbana, um novo espaço que
ampliará o potencial e o leque de oportunidades na mobilidade, na
requalificação urbana e na política de planejamento em diversas áreas
(saúde, educação, turismo, cultura e outros) de uma metrópole integrada.
Dentre os potenciais identificados, estão a reciclagem e revitalização dos
antigos terminais, a ocupação de vazios urbanos e imóveis subutilizados
ao longo da faixa ferroviária, a conexão de novos polos de tecnologia,
conhecimento, comércio e serviços aos grandes equipamentos regionais
de saúde educação e turismo, além da oportunidade de conexão entre
os aeroportos de Londrina e Maringá, muito próximos à linha férrea,
tendo o de Apucarana ao centro.
Algumas cidades ainda podem integrar-se às rodoviárias municipais,
confirmando como o Metrô Pé-Vermelho é elemento fundamental para
potencializar essa integração multimodal metropolitana e ampliar
significativamente a mobilidade da Metrópole Paraná Norte.
Figura 7.28. Metrô Pé-Vermelho - proposta de requalificação urbana

O Metrô Pé-Vermelho percorrerá toda a faixa da ferrovia existente, atendendo
exclusivamente à demanda de passageiros. Propõe-se a arborização ao
longo do percurso, especialmente com espécies nativas, que podem ter
seus nomes associados às estações e aos locais de referência, de forma a
reforçar a identidade regional. Compartilhando a linha, uma ciclovia com
infraestrutura para iluminação, drenagem e paisagismo estabelecerá um
circuito que atenderá a deslocamentos de passeio e trabalho e estimulará
turismo e esportes integrados ao urbano e rural.
O veículo de transporte público poderá ser extensivo ao sistema de média
e até de alta capacidade de transporte, conforme a consolidação e
desenvolvimento do Eixo da Metrópole. Sua inserção deverá constar nos
Planos Diretores Municipais de mobilidade urbana e também na política
de uso do solo de desenvolvimento econômico social.
Por outro lado, a proposta de uma operação compartilhada de veículos
de cargas e passageiros nesse trecho não terá o mesmo potencial de
transformação e requalificação, pois o veículo utilizado para transporte de
cargas é inadequado para grandes fluxos e conflitos da malha urbana, além
de exigir condições diferenciadas de monitoramento e controle operacional.
Já os veículos leves de transportes de passageiros dispensam barreiras
físicas e podem ser inseridos em áreas centrais, ampliando a mobilidade
e a integração metropolitana, sendo, portanto, modernos e adequados às
necessidades e anseios da Metrópole Paraná Norte.
A operação conjunta de linhas de passageiros e cargas mostra-se
incompatível, ainda, dos pontos de vista operacional e físico, tanto pelo
risco de acidentes, quanto pelas limitações que a operação dos veículos
de cargas impõe às linhas urbanas de alimentação de passageiros,
incluídas as dificuldades de seleção de prioridades entre sistemas.
A partir da interseção da Ferrovia Norte-Sul no ramal ferroviário existente
(desativando a operação de cargas e reativando a de passageiros)
dar-se-á início à implantação do Metrô Pé-Vermelho, no Município de
Paiçandu, próximo ao aeroporto de Maringá, onde poderá haver uma
estação de integração de passageiros. O pátio de cargas previsto pela
VALEC em Maringá deslocar-se-á para a região de Astorga, para atender
também à grande região de Londrina e Apucarana.
As figuras das páginas 159 a 161 ilustram as potencialidades e
oportunidades que a faixa ferroviária e seu entorno podem possibilitar
aos gestores públicos e empreendedores, bem como a utilização de
novos instrumentos de política urbana constantes no Estatuto da Cidade
e da Metrópole.
Os ganhos do Metro Pé-Vermelho, portanto, vão além da maior
disponibilidade e qualidade de meios de deslocamento ao longo do
eixo da Metrópole Norte, pois ele também amplia mercados e opções de
vivenda, trabalho e serviços aos habitantes da região. Como resultado
indireto de sua implantação, a requalificação urbana permite um novo
olhar às regiões degradadas ou pouco desenvolvidas. Entretanto, para
que o Metro Pé-Vermelho represente de fato um ganho à população,
deve-se buscar integrar os atuais sistemas de deslocamento urbanos
estabelecidos com essa nova modalidade.

Ilustração: Luiz Hayakawa
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Para isso, os sistemas de transporte coletivo locais devem ser reestruturados,
considerando o traçado do metrô como o principal meio de deslocamento
longitudinal ao eixo, que adquire, então, características de um sistema
tronco-alimentado. Nessa rede de transporte, o Metrô assume a função
de concentração de demandas de passageiros, que chegam até ele pela
alimentação de outras linhas de circulação urbana e pelo atendimento
local às comunidades desses municípios fora das manchas urbanas.
Esse tipo de organização é particularmente mais importante nos sistemas
de transporte metropolitanos, que devem evitar a concorrência, garantindo
a viabilidade operacional tanto dos ônibus quanto do metrô, cada um
dentro das características associadas à sua hierarquia funcional: o metrô,
assim como outros tipos de sistemas de transporte baseados em ferrovias
não poderá se adaptar com facilidade a novos contornos urbanos que
venham a ser desenvolvidos; a rede de transporte coletivo, por outro lado,
pode ser adaptada à medida que a dinâmica de mobilidade urbana
assim necessitar.
O sistema tronco-alimentado exige, entretanto, medidas de integração,
tanto sob a perspectiva de institucionalização (regulamentação, gestão,
arrecadação etc.) quanto da inserção física no município.

Legenda

Os aspectos que concernem à institucionalização devem ser debatidos
e acordados à medida que os planos diretores – e consequentemente
os planos de mobilidade – forem revisados; as ferramentas e meios de
viabilização podem ser considerados desde as etapas iniciais para que
não se tornem empecilhos futuros. Como exemplo, deve ser investigado,
junto aos órgãos competentes, o impacto do meio de integração deste
novo sistema. Apesar de a estrutura ter um caráter combinatório, as tarifas
podem ser independentes, suplementares ou válidas para transferências
de um sistema para outro (com integração temporal ou física).

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

A adequação urbana a esse novo meio de transporte pode ser
solucionada pela integração física, com pontos que concentrem estações
de atendimento aos usuários do metrô e dos sistemas de transporte locais
(destacadamente os ônibus). Para implantação destes terminais podem
ser consideradas as estações do atual trem de cargas, muitas delas
subutilizadas ou desativadas. O mapa seguinte ilustra a localização das
atuais estações ferroviárias e dos terminais de transporte público, que, em
caso de proximidade, podem admitir o uso combinado da estrutura e, em
caso de afastamento, podem adaptar linhas de atendimento interterminais
ou a partir de outros polos geradores de tráfego.

Terminais de Transporte Público

Áreas Urbanizadas

Potenciais pontos de integração: Estações (EF-369)

Ferrovia EF-369

Figura 7.29. Potenciais pontos de integração metropolitana

Adicionalmente à implementação dos terminais de integração e readequação
do traçado das atuais linhas de transporte coletivo, é recomendável a
integração a outros sistemas de mobilidade urbana. A implementação de
ciclovias pode ser enriquecida através de paraciclos nos terminais, por
exemplo. Estabelecer pontos de infraestrutura de suporte a motoristas de táxi
ou outros sistemas complementares de circulação estimulam a adoção de
novas modalidades de transporte e contribuem para a viabilização desta
estratégia de desenvolvimento regional.
Além do já mencionado aprimoramento da mobilidade regional, a
requalificação urbana proposta vem diretamente atrelada a novas
oportunidades de apropriação do espaço. Nesta condição, é possível
expandir os efeitos positivos desta nova dinâmica urbana de modo a
mitigar situações desfavoráveis existentes na região e/ou beneficiar e
alavancar outras propostas que visam ao objetivo geral deste plano.
A estratégia de desenvolvimento Metrô Pé-Vermelho e Requalificação
Urbana conecta-se diretamente com a estratégia de Desenvolvimento
Econômico e com a estratégia de Desenvolvimento Ambiental.
No que tange a estratégia econômica, há possibilidades de inclusão de novas
tipologias de ocupação no espaço intraurbano, nos moldes de experiências
bem sucedidas internacionalmente, gerando potencial de engatilhar uma nova
dinâmica econômica, com fortes rebatimentos nos aspectos sociais e paisagísticos
da região. Já no que se refere ao aspecto ambiental regional, retoma-se a
necessidade de maior proteção das nascentes dos rios – e a consequente
preservação e melhoria hídrica da região – e a implantação de grandes áreas
verdes, tanto de preservação ambiental, quanto aquelas destinadas ao lazer.
Portanto, os instrumentos urbanísticos, institucionalizados nos Planos Diretores
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Municipais, tornam-se ferramentas imprescindíveis para a plena realização
destes objetivos diante de um planejamento complexo e consorciado.

Estatuto da Cidade e Instrumentos Urbanísticos
É fundamental que no processo de revisão dos planos diretores, os
municípios integrantes da Metrópole Paraná Norte observem na Lei
Federal nº 10257, de 10 de julho de 2001, do Estatuto da Cidade, o
inciso ll do artigo 42 , em especial os artigos 25 – direito de preempção,
os artigos 28 e 29 – da outorga onerosa do direito de construir, o artigo
32- de operação urbana consorciada e o artigo 35 – da transferência
do direito de construir.
Nesse sentido, a lei dá amparo legal aos planos diretores quanto ao
uso dos instrumentos previstos na requalificação urbana proposta nos
municípios da Metrópole Paraná Norte. Ela disponibiliza os mecanismos
legais para se promoverem políticas urbanas, respeitando os princípios
das funções sociais da cidade e de seu desenvolvimento sustentável.
Ao fixar as diretrizes para o uso e ocupação do uso do solo, com a
utilização dos mecanismos legais previstos, os planos diretores municipais
minimizam a utilização inadequada dos imóveis urbanos; o parcelamento
do solo e a edificação ou uso em desacordo com a infraestrutura
urbana; a retenção especulativa do imóvel urbano; a deterioração das
áreas urbanizadas e promove a justa distribuição de benefícios e ônus
decorrentes do desenvolvimento da metrópole urbana.
A outorga onerosa retribui aos cidadãos a compensação e equilíbrio
da valorização imobiliária decorrente de seu plano diretor. O poder
público estabelece os parâmetros de uso e ocupação do solo e institui os
incentivos construtivos, dentro dos limites e acréscimos legais, nas áreas
de interesse à estruturação urbana, com maior potencial construtivo.
Como contrapartida, os empreendedores podem, através da outorga
onerosa, se beneficiar dos melhores parâmetros de uso e ocupação da
área, estabelecida pela legislação municipal. Os recursos oriundos desse
mecanismo, em espécie ou em áreas, podem ser utilizados para moradiais
de interesse social, infraestrutura local, ou conforme compensação prevista
no Estatuto da Cidade e estabelecida por cada plano diretor.
Da mesma forma, a transferência do potencial construtivo deverá ser prevista
nos planos diretores municipais. Com maior uso para áreas ambientais,
esse mecanismo surgiu com a necessidade de preservar edificações de
valor histórico e cultural. É mais utilizado quando o imóvel ou área sofre
restrições de ocupação e uso, inadequado para edificações e em área
de risco ambiental. Pode ser utilizado em regularizações fundiárias e
para a implementação de um parque ambiental ou de manancial, onde a
área deve ser preservada, com usos adequados e condizentes com suas
funções sociais e ambientais.

Ilustração: Luiz Hayakawa

Figura 7.30. Estatuto da Cidade - Instrumentos urbanísticos - outorga onerosa e
transferência do potencial construtivo

Aplicação dos Instrumentos Urbanísticos na Metrópole
Paraná Norte
Recomenda-se a aplicação dos mecanismos em que se permite um maior
aproveitamento do solo urbano em áreas pré-definidas e de acordo
com a requalificação urbana proposta (alto potencial imobiliário e o
fortalecimento de toda a sua cadeia produtiva), tendo como contrapartida
a alimentação de fundos para projetos específicos.
Neste momento, sugere-se como projetos específicos a constituição e
futura ampliação de um Corredor da Biodiversidade. Integrado a este
corredor, considera-se a criação do Parque Pirapó, um parque linear com
áreas de 300 metros de preservação ao longo de suas margens, que
poderá ser usufruído igualmente para fins recreativos.

Esses mecanismos legais previstos na Lei Federal nº 10257 são importantes
instrumentos, que podem ser utilizados em todos os municípios, em suas
requalificações urbanas e na revisão de seus planos diretores municipais.

Ilustração: Luiz Hayakawa
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A seguir apresentam-se possibilidades de aplicação destes instrumentos urbanísticos

Fortalecimento do Ambiente Regional Promotor da Inovação, do
Ecossistema Regional de Inovação e de Mecanismos de Geração de
Empreendimentos
O Decreto nº 9.283/2018, que regulamentou as Leis nº 10.973/2004 (Lei
de Inovação) e nº 13.243/2016 (Novo Marco Legal da Inovação/2016),
estabeleceu os seguintes conceitos:
• Ambientes promotores de inovação: espaços propícios à inovação
e ao empreendedorismo, que constituem ambientes característicos
da economia baseada no conhecimento, articulam as empresas, os
diferentes níveis de governo, as Instituições Científicas, Tecnológicas e
de Inovação, as agências de fomento ou organizações da sociedade
civil, e envolvem duas dimensões:

Ilustração: Luiz Hayakawa

previstos pelo Estatuto da Cidade, com fins comuns a mais de um desígnio.
Figura 7.31. Uso dos instrumentos urbanísticos para a requalificação urbana
Figura 7.32. Benefícios fiscais e transferência do potencial construtivo
Portanto, a logística nacional de integração regional, através da Ferrovia
Norte-Sul, pode alavancar a região da Metrópole Paraná Norte em seus
aspectos urbano, social, econômico e ambiental, além de posicionar o
Estado do Paraná como o hub transcontinental graças à interligação com
a linha Leste-Oeste (Atlântico-Pacífico), concebida para reduzir custos
operacionais de produção da região Centro-Oeste e Sudeste em direção
aos portos da região Norte e através da qual serão potencializadas
as oportunidades na área de agronegócios, ciência e inovação para a
Metrópole Paraná Norte.

Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0
Programas para o desenvolvimento econômico da Metrópole Paraná Norte
De forma convergente com iniciativas já em curso em municípios da
Metrópole Paraná Norte, a Estratégia de Desenvolvimento Econômico do
eixo deve ter por base os seguintes programas:

• Ecossistemas de inovação: espaços que agregam infraestrutura
e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores
e recursos financeiros, constituem lugares que potencializam o
desenvolvimento da sociedade do conhecimento e compreendem,
entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes,
distritos de inovação e polos tecnológicos; e
• Mecanismos de geração de empreendimentos: mecanismos
promotores de empreendimentos inovadores e de apoio ao
desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica, que
envolvem negócios inovadores, baseados em diferenciais tecnológicos
e buscam a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais,
oferecem suporte para transformar ideias em empreendimentos de
sucesso, e compreendem, entre outros, incubadoras de empresas,
aceleradoras de negócios, espaços abertos de trabalho cooperativo
e laboratórios abertos de prototipagem de produtos e processos.
A Metrópole Paraná Norte já conta com ambientes promotores de
inovação relativamente estruturados, como em Londrina, Maringá e, em
menor grau, em Apucarana. No entanto, estes ainda apresentam uma
dimensão marcadamente municipal, cuja articulação pode ser melhorada
na escala da Metrópole Paraná Norte, de forma a evitar esforços
duplicados, promover sinergias entre as ações existentes e induzir novas
iniciativas, inclusive nos demais municípios.

• Programa de Fortalecimento do Ambiente Regional Promotor da
Inovação, do Ecossistema Regional de Inovação e de Mecanismos de
Geração de Empreendimentos;

Neste contexto, propõe-se um Conselho Regional de Ciência, Tecnologia
e Inovação - a ser criado por meio de acordo de cooperação técnica
intermunicipal e integrado por agentes públicos e privados - com o objetivo
de articular os ambientes municipais promotores da inovação já existentes ou
a serem estruturados em municípios da Metrópole Paraná Norte.

• Programa Regional de Especializações Inteligentes;

Programa Regional de Especializações Inteligentes

• Programa Regional de Cidades Sustentáveis; e

Várias ações visando ao dinamismo de setores específicos de atividade
econômica já vêm sendo realizadas nos municípios da Metrópole Paraná
Norte. Dentre outras, merecem destaque as ações do SEBRAE, do
CODEM, do CODEL e os estudos realizados pela Fundação CERTI em
Maringá e Londrina.

• Programa Regional de Transformação Digital.
É importante esclarecer que estes quatro programas se articulam
sistemicamente e que quanto mais articuladas forem as suas ações, maior
a endogenia e o dinamismo socioeconômico da região.

A proposta de definir um Programa Regional de Especializações
Inteligentes visa a referenciar as ações em curso e outras que venham a
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revelar-se relevantes por um método de planejamento e execução comum:
o método das Estratégias Regionais de Especialização Inteligente.
Especialização Inteligente é a atual estratégia de desenvolvimento
regional da União Europeia (UE). Consiste em uma abordagem de
desenvolvimento regional baseada no “lugar” ou no “território” (placebased) e caracterizada pela identificação de áreas estratégicas de
intervenção com base tanto na análise dos pontos fortes e potenciais
das economias regionais/locais quanto em um processo de descoberta
empreendedora com amplo envolvimento de partes interessadas.
Segundo Detterbeck (2018), no âmbito da União Europeia, o conceito de
especialização inteligente (smart specialisation) refere-se a uma estratégia
de inovação (“Regional Innovation Smart Specialization Strategies” RIS3/“Estratégias de especialização inteligente em inovação regional”),
que enfatiza o princípio da priorização e define processos de descoberta
empreendedora (Entrepreneurial Discovery Processes - EDP) como um
método para identificar áreas desejáveis para intervenções de políticas de
inovação que estimulem atividades econômicas de maior valor agregado
e a transformação estrutural das economias regionais:
A estratégia Europa 2020 para o crescimento inteligente, sustentável
e inclusivo atribui grande valor a políticas de inovação. As regiões são
estimuladas a desenvolver estratégias de especialização inteligente para
fomentar o desenvolvimento endógeno. No âmbito das RIS3, os processos
de descoberta empreendedora são a chave para a inovação baseada no
território, pois unem o poder público, a academia, o setor empresarial e a
sociedade civil para a criação de novas ideias e práticas. Com a reforma
da política de coesão da União Europeia em 2014, as RIS3 tornaram-se
uma forte ferramenta política, conectando a absorção de fundos estruturais à
elaboração de prioridades regionais.
O método tem sido avaliado como a política industrial mais abrangente
implementada na Europa contemporânea. Em suma, o conceito pode ser
visto como um conjunto de políticas sobre desenvolvimento econômico
orientado pela inovação, com foco em poucas áreas prioritárias e gerido
de forma colaborativa e empreendedora.
Segundo Foray & Goenaga (2013, p.12), a estratégia de especialização
inteligente é uma boa política, pois busca compatibilizar dois requisitos
críticos e um tanto conflitantes: identificar prioridades em uma lógica
vertical (especialização/specialisation) e manter as forças de mercado
trabalhando para revelar domínios e áreas em que as prioridades devem
ser selecionadas (inteligente/smart).
Com relação aos eixos prioritários das RIS3, em 2015-2016, a Comissão
Europeia, respondendo a demandas das regiões da UE, criou três
Plataformas Temáticas de Especialização Inteligente (Thematic Smart
Specialisation Platforms – TSSP), vinculadas às áreas de energia, agricultura
de alimentos (agrifood) e modernização da indústria e dos serviços. Estas
plataformas foram criadas de forma a facilitar a cooperação inter-regional
e alavancar linhas de investimento público-privadas.
De forma referenciada por estas concepções analíticas e pela experiência
da atual política de desenvolvimento regional da União Europeia, é
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possível criar um Programa de Especializações Inteligentes, por meio da
estruturação de Plataformas Temáticas de Especializações Inteligentes
nos municípios da Metrópole Paraná Norte, explorando, inclusive, as
possibilidades de convergência (ou menor competição) e sinergia dessas
plataformas entre os diferentes municípios.
Temas semelhantes ao das Plataformas de Especialização Inteligente já
estruturadas na União Europeia possuem aderência à estrutura produtiva
da Metrópole Paraná Norte: Tecnologia em Saúde; Modernização
Industrial, Indústria 4.0, Bioenergia, Energia Solar, Agricultura Inteligente
(4.0), Agricultura de alimentos (agrifood), High-Tech Farming (agropecuária
de alta tecnologia), Agricultura Periurbana, TIC (tecnologia, inovação e
conhecimento), Economia Circular, Bioeconomia e Turismo.
É importante destacar que a “agricultura inteligente”, fundamental
para o desenvolvimento econômico da Metrópole Paraná Norte, não
é algo tópico ou isolado, pois implica na convergência ou integração
de múltiplas tecnologias dos diversos elos de sua cadeia produtiva, as
quais, aplicadas simultaneamente, permitirão que os processos produtivos
na agropecuária, na agroindústria e nos serviços de apoio tenham o
máximo de eficiência com menores custos e altos níveis de qualidade,
produtividade, competitividade e inserção global.
Referenciada por métodos e técnicas relativas à “agricultura inteligente”,
a FAO (Food and Agriculture Organization of the UN/Organização de
Alimentação e Agricultura da ONU) define a nova “agricultura de alimentos”
(agrifood) como a cadeia de eventos vinculados à produção agrícola “do
campo ao garfo”, cujas práticas atuais podem ser adaptadas, tornandose menos intensivas em energia e, portanto, mais inteligentes, geralmente
através da modificação das práticas agrícolas e de processamento, por
custos baixos ou nulos.
Outra frente de especializações inteligentes, passível de ser explorada na
Metrópole Paraná Norte, refere-se às inovações sociais (novos produtos,
processos, serviços, modelos ou soluções organizacionais que forneçam
resposta às necessidades sociais não atendidas pelo mercado ou pelo
setor público). A diferença fundamental entre o conceito usual de inovação
e o de inovação social é que esta visa a valor social agregado, enquanto
aquela busca valor econômico agregado. Alguns exemplos de inovações
sociais são aquelas que melhoram serviços públicos e as do terceiro setor.
Neste contexto, não pode ser descartada a possibilidade de um acordo
de cooperação técnica com instituições que respondem pela “Regional
Innovation Smart Specialization Strategies” - RIS3 na União Europeia.
Já há iniciativas nesse sentido em nível nacional, inclusive no Paraná,
como é o caso do Projeto Plataforma EU-CELAC INNOV-AL: Promoção de
Políticas de Inovação Descentralizadas no Brasil, cujo objetivo é apoiar a
disseminação e o aprendizado de experiências e boas práticas da política
regional europeia e alcançar maior cooperação entre as autoridades de
três estados brasileiros (Pará, Paraná e Pernambuco) e de três regiões da
União Europeia, na definição e implementação de políticas de inovação
descentralizada e de especialização inteligente em nível regional.

O projeto envolve empresas, centros tecnológicos e de pesquisa e
instituições nacionais e regionais no Brasil e na Europa e tem como
objetivos específicos:
• Facilitar o intercâmbio e transferência de informações e lições
aprendidas sobre a promoção de sistemas regionais de inovação,
incluindo ligações com políticas nacionais;
• Incluir a análise de políticas destinadas a apoiar clusters e PMEs;
• Identificar projetos ou programas concretos para o desenvolvimento
de iniciativas de competitividade regional e nacional que cada estado
brasileiro participante possa implementar no curto prazo.
O projeto Innov-AL Platform Brasil estabeleceu uma rede de colaboração
entre autoridades e agentes brasileiros e seus congêneres europeus para
trabalharem juntos em cada uma das áreas-chaves: políticas de inovação,
especialização inteligente e descentralização territorial.
No estado do Paraná, foram definidos “setores de particular interesse”:
energia inteligente e tecnologia de informação. A energia é um setor
natural para o estado do Paraná, onde se localiza a Usina Hidrelétrica
de Itaipu, a segunda maior do mundo, enquanto o setor de TIC vem
crescendo nos últimos 20 anos, impulsionado principalmente pelo aumento
de demanda em função do atraso tecnológico nas empresas.
Diante dos interesses da Metrópole Paraná Norte, devem-se avaliar as
possibilidades que podem ser “abertas” ou “tensionadas” pelo Acordo de
Associação MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA, firmado em 28/06/2014,
que abrange tanto temas tarifários quanto questões regulatórias, incluindo
serviços, compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas,
medidas sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual, contribuindo
para aumentar a competitividade sistêmica da economia brasileira, através
da oferta de bens de capital e de consumo e serviços mais baratos aos
produtores e consumidores nacionais.
Neste contexto, também devem ser avaliadas as possibilidades de
acordos de cooperação técnica entre o Brasil, o Paraná ou a Metrópole
Paraná Norte em função desse Acordo de Associação, particularmente
nas áreas de especializações inteligentes e cidades sustentáveis.
Como as estratégias de desenvolvimento regional referenciadas pelo método
das Estratégias Regionais de Especialização Inteligente no Brasil são muito
recentes (iniciadas em janeiro de 2018), ainda não é possível constatar, de forma
definitiva, as consequências da replicação desse método no contexto brasileiro.

Programa Regional de Cidades Sustentáveis
É possível articular, na Metrópole Paraná Norte, um Programa Regional de
Cidades Sustentáveis tendo também como referência o que vem sendo feito
na União Europeia: Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart
Specialisation: A practical guide for ERDF managing authorities/Conectando
o crescimento inteligente e sustentável através de especializações inteligentes:
um guia prático para as autoridades gestoras do Fundo de Desenvolvimento
Regional Europeu (European Commission, 2012).

Neste Guia, o conceito de desenvolvimento sustentável segue o
estabelecido pelo Relatório Brundtland (1987): “Desenvolvimento
sustentável é desenvolvimento que atende às necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas
próprias necessidades.” Este conceito realça que o desenvolvimento
sustentável é um paradigma baseado em três pilares: desenvolvimento
econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental.
Ainda segundo o mesmo guia, estratégias de PD&I, cujo foco estratégico referese às áreas de ecoinovação, energia renovável e serviços ecossistêmicos,
são os meios pelos quais é possível conectar o crescimento inteligente e
sustentável, as cidades sustentáveis e as especializações inteligentes.
O comprometimento da provisão de serviços ecossistêmicos/ambientais
gera impactos não somente econômicos, mas também à saúde, bemestar humano e funcionamento das sociedades. Dessa forma, a
comunidade científica vem avaliando e sistematizando informações
sobre SE/SA, reconhecendo a necessidade e a urgência de se tomarem
medidas inovadoras para proteger os ecossistemas, conciliando a sua
conservação com o desenvolvimento econômico. Nessa temática, os
setores agropecuários e florestais merecem destaque, uma vez que podem
contribuir tanto no suprimento como na supressão de serviços ambientais.
No caso do Programa Regional Cidades Sustentáveis na Metrópole
Paraná Norte, além das áreas de ecoinovação, energia renovável e
serviços ecossistêmicos, é possível explorar também as possibilidades
das áreas afins, como as de bioeconomia e economia circular.

Programa Regional de Transformação Digital: E-Digital Metrópole
Paraná Norte
Em 2018, o Governo Federal divulgou a Estratégia Brasileira para a
Transformação Digital, na qual exalta a necessidade de a economia
nacional se transformar com dinamismo, competitividade e inclusão,
absorvendo a digitalização em seus processos, valores e conhecimento,
pois é impossível conceber uma economia moderna e dinâmica que não
proporcione igualdade de oportunidades em todas as regiões do país.
A área digital tem se mostrado como um novo centro vital das modernas
economias, entre cujas prioridades estão a digitalização pelo mundo,
a busca de competitividade em negócios digitais, a digitalização de
serviços públicos, a criação de empregos qualificados na nova economia
e políticas para uma educação melhor e mais avançada.
Embora o Brasil possua fortes e significativas vantagens competitivas em
determinadas áreas (agronegócio desenvolvido, setores de indústria e
serviços sólidos, diversidade cultural, economia grande e diversificada,
mercado consumidor atraente), percebe-se que o país ainda tem desafios
importantes a enfrentar nesta área e será necessário aproveitar suas
vantagens para superar desafios e avançar na digitalização da economia.
Com estas questões em mente, foi realizado um trabalho de avaliação
de cenários e elaboração de estratégia de longo prazo, cujo resultado é
a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital - E-Digital, instituída
pelo Decreto nº 9.319/2018, com o objetivo de aproveitar o potencial
das tecnologias digitais para promover o desenvolvimento econômico e
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social sustentável e inclusivo, com inovação, aumento de competitividade,
de produtividade e dos níveis de emprego e renda no país. Um grupo de
trabalho envolvendo diversos órgãos do governo, em colaboração com
representações setoriais e com a sociedade civil, traçou diagnósticos e
visões de futuro, propondo iniciativas concatenadas com visão estratégica.
A figura a seguir apresenta os principais aspectos da estrutura conceitual
da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital - E-Digital:
Figura 7.33. Estrutura conceitual para a transformação digital

• Dimensão internacional: objetiva fortalecer a liderança brasileira nos
fóruns globais relativos a temas digitais, estimular a competitividade e a
presença das empresas brasileiras no exterior, e promover a integração
regional em economia digital.

Eixos de transformação digital:
• Transformação digital da economia: objetiva estimular a informatização,
o dinamismo, a produtividade e a competitividade da economia
brasileira, de forma a acompanhar a economia mundial; e
• Cidadania e transformação digital do Governo: tornar o Governo
Federal mais acessível à população e mais eficiente em prover serviços
ao cidadão, em consonância com a Estratégia de Governança Digital EGD, instituída pelo Decreto nº 8.638/2016.
Em junho de 2019, o Governo Federal promulgou o Decreto nº 9.854,
instituindo o Plano Nacional de Internet das Coisas (Internet of Things
– IoT), conceituada como a infraestrutura que integra a prestação de
serviços de valor adicionado com capacidades de conexão física ou
virtual de coisas com dispositivos baseados em tecnologias da informação
e comunicação existentes e nas suas evoluções, com interoperabilidade.
Este plano tem os seguintes objetivos:

Fonte: Ministério Brasileiro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 2018.

A E-Digital é estruturada conforme os seguintes eixos temáticos:

Eixos Habilitadores:
• Infraestrutura e acesso às tecnologias de informação e comunicação:
objetiva promover a ampliação do acesso da população à internet e às
tecnologias digitais, com qualidade de serviço e economicidade;
• Pesquisa, desenvolvimento e inovação: objetiva estimular o
desenvolvimento de novas tecnologias, com a ampliação da produção
científica e tecnológica, e buscar soluções para desafios nacionais;
• Confiança no ambiente digital: objetiva assegurar que o ambiente
digital seja seguro, confiável, propício aos serviços e ao consumo, com
respeito aos direitos dos cidadãos;
• Educação e capacitação profissional: objetiva promover a formação
da sociedade para o mundo digital, com novos conhecimentos e
tecnologias avançadas, e prepará-la para o trabalho do futuro;

• Melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover ganhos de
eficiência nos serviços, por meio da implementação de soluções de IoT;
• Promover a capacitação profissional relacionada ao desenvolvimento
de aplicações de IoT e a geração de empregos na economia digital;
• Incrementar a produtividade e fomentar a competitividade das
empresas brasileiras desenvolvedoras de IoT, por meio da promoção de
um ecossistema de inovação neste setor;
• Buscar parcerias com os setores público e privado para a
implementação da IoT;
• Aumentar a integração do País no cenário internacional, por meio da
participação em fóruns de padronização, da cooperação internacional
em pesquisa, desenvolvimento e inovação e da internacionalização de
soluções de IoT desenvolvidas no País.
Conforme o decreto, o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações deverá indicar os ambientes priorizados para aplicações
de soluções de IoT, dentre os quais deverão estar obrigatoriamente os
ambientes de saúde, de cidades, de indústrias e rural.
Tendo por referência a Estratégia de Transformação Digital formulada pelo
Governo Federal e experiências relevantes que podem ser identificadas
em nível internacional, é possível elaborar um Programa de Transformação
Digital para a Metrópole Paraná Norte - E-Digital Metrópole Paraná Norte.
Merece ser destacado que a Prefeitura de Campinas e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, em articulação com atores locais
(empresas, ICTs, etc.), estão promovendo a elaboração da Estratégia de
Transformação Digital de Campinas.
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Visando a uma iniciativa semelhante na Metrópole Paraná Norte,
entendimentos podem ser mantidos com o BID, visando ao apoio a uma
iniciativa semelhante na Metrópole Paraná Norte, dentre outras que esta
instituição vem desenvolvendo com o Governo Estadual.

Desenvolvimento Ambiental
Com o intuito de avançar na direção do desenvolvimento sustentável
da Metrópole Paraná Norte, o Plano de Ação propõe para a região
programas e ações que buscam mitigar e/ou compensar os impactos
ambientais atualmente ocorrentes na Metrópole Paraná Norte.
O objetivo maior do pacote de programas é elucidar as questões mais
estratégicas para a região no que tange ao desenvolvimento ambiental e
que representam “macro diretrizes”, devendo ser refinadas individualmente,
sem perder a percepção de transversalidade que cada ação possui sobre
outras vertentes, não apenas ambientais, mas também sociais e econômicas.
Dentre a percepção ambiental colhida, os temas mais relevantes para
a Metrópole Paraná Norte, atualmente e no futuro, dizem respeito às
condições hídricas, gestão territorial, resíduos e incentivos.
Para o tratamento das condições hídricas, foram analisados os âmbitos
subterrâneo e superficial. Para a primeira esfera, é proposto um
programa específico de monitoramento e avaliação das condições das
águas subterrâneas. Já para os recursos hídricos superficiais não há
um programa individualizado, uma vez que todos os demais possuem
características que são transversais ao tema, contribuindo para a melhora
das condições hídricas e, paralelamente, tratam de outras vertentes
ambientais importantes para a região, por exemplo, a gestão territorial.
Os programas referentes à gestão territorial buscam tratar de questões
mais voltadas ao uso e ocupação do solo e seus consequentes impactos
sobre os compartimentos ambientais e também sobre as dimensões
sociais e econômicas. Com exceção dos programas voltados às águas
subterrâneas e resíduos, todos possuem uma influência significativa sobre
a gestão territorial.
Os programas voltados aos resíduos se referem à regularização de
lixões, logística reversa e economia circular e ao potencial energético de
resíduos. Ambos procuram conferir a melhor destinação final possível aos
resíduos da região, gerando menos impacto ao meio ambiente, evitando
a pressão que a destinação inadequada promove sobre o meio. A
geração de energia a partir de resíduos ainda contribui com redução das
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e uma matriz energética limpa.
Por fim, os incentivos e monitoramento são grupos de programas que
perpassam por todos os outros, e podem ser ampliados significativamente,
dependendo da demanda da região. Os incentivos se referem aos
pagamentos por serviços ambientais, que pretendem garantir uma
contrapartida financeira aos atores que venham a promover esta e demais
ações em prol do desenvolvimento sustentável da região.

Reserva Subterrânea
Atualmente, desconsiderando-se o abastecimento urbano controlado pela
empresa estadual de saneamento, o aproveitamento das águas subterrâneas
da Metrópole Paraná Norte é realizado sem uma fiscalização eficiente. O eixo
das metrópoles de Londrina, Maringá e Apucarana e suas cidades-satélites
é uma das regiões socioeconomicamente mais desenvolvidas do estado e,
consequentemente, apresenta grande número de atividades contaminantes e
intensa explotação das águas subterrâneas para consumo humano. O estudo
dos sistemas aquíferos, baseado na geração de informações específicas em
áreas prioritárias, é uma forma de embasar a gestão do desenvolvimento
regional para minimizar futuras situações de estresse hídrico.
Neste sentido, no âmbito dos Programas do Plano da Metrópole Paraná Norte
é sugerida a implantação de uma rede de monitoramento constante, para que
sejam realizados levantamentos contínuos das recargas, dos níveis da água
nos aquíferos e dos critérios de qualidade – rede esta que poderá viabilizar
nos cenários futuros o aproveitamento seguro e sustentável deste recurso –
possibilitando ainda a identificação de áreas contaminadas, bem como apontar
aquelas com potencial de contaminação no território paranaense.
Os resultados deste programa fornecerão subsídios ao gerenciamento do uso
do solo e da água subterrânea, à regulamentação de atividades, à geração de
termos de referência de projetos e implementação de ações públicas (fiscalização
e licenciamento ambiental), considerando, sobretudo, a abertura propiciada pela
Lei Complementar 140/2011, que prevê a cooperação entre União, estados e
municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e
descentralizada entre os entes federativos no combate à poluição em qualquer
de suas formas.

Escudo Verde
Atualmente, os instrumentos para restringir o uso do solo visando à
proteção dos recursos naturais, incluindo corpos hídricos e vegetação
nativa, são as Unidades de Conservação (UCs) legalmente instituídas
pelo Poder Público na esfera municipal, estadual e federal.
As UCs são reguladas pela Lei nº 9.985, de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e estabelece
dois grupos de unidades de conservação, conforme o tipo de manejo: as de
proteção integral e as de uso sustentável. As primeiras objetivam a manutenção
dos ecossistemas excluídas as alterações causadas por interferência humana,
admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. As de uso sustentável
servem à exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e demais características ecológicas, de forma socialmente justa
e economicamente viável. As peculiaridades de uma área a ser protegida e os
objetivos almejados na conservação devem ser considerados no estabelecimento
do tipo de manejo e da categoria de unidade de conservação a ser criada.
A criação de unidades de conservação deve ser utilizada como ferramenta efetiva
de gestão de recursos naturais. Têm objetivo de conservação e preservação,
bem como de delimitação de espaços geográficos onde se aplicam garantias
adequadas de proteção ambiental permitindo a conservação da biodiversidade
local, dos mananciais e da integridade ecossistêmica.
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Esse programa ainda contempla uma proposta de implementação de
um corredor de biodiversidade que promove a interligação das áreas
prioritárias para restauração definidas pelo IAP, nos rios Tibagi, Pirapó,
Paranapanema e Ivaí, cruzando o eixo da macrometrópole. Além
dos benefícios ambientais, essa área possui funções importantes no
zoneamento da região além de apresentar potencial econômico e social,
visto que essa faixa pode ser composta por parques, trilhas para bicicleta
e caminhada e ecoturismo. Obviamente, o desenho apresentado para tal
corredor deve ser refinado em estudos específicos posteriores, incluindo
um processo participativo entre todos os municípios afetados, de modo a
beneficiar todos os envolvidos.

caminhos verdes, paredes verdes, pisos drenantes, vegetação em curva
de nível, entre outros.

Ademais, há o Cadastro Ambiental Rural (CAR), criado pela Lei nº
12.65134, de 2012, e regulamentado pela Instrução Normativa do
Ministério do Meio Ambiente nº 2, de 2014, o qual tem por objetivo
realizar a integração das informações ambientais presentes nas
propriedades rurais com as áreas protegidas por lei, sendo elas as Áreas
de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL), vegetação nativa,
Áreas de Uso Restrito e Áreas Consolidadas.

Já no âmbito rural, a infraestrutura verde será composta por duas faixas
além da APP, cujas larguras sugeridas são de 100 e 200 metros. O
programa prevê que na faixa de APP haja uma fiscalização maior
quanto à composição florestal, sem qualquer interferência antrópica.
Na segunda parcela, a faixa de 100 metros, haverá preferência à
substituição da agropecuária tradicional por culturas menos agressivas ao
meio ambiente, como a prática da hortifruticultura orgânica, floricultura,
sistemas agroflorestais, silvicultura, entre outros, sempre observando a
máxima mitigação dos impactos ambientais. Por fim, a terceira parcela, a
de 200 metros, buscará transformar as práticas agrícolas tradicionais em
sustentáveis, baseada nos critérios do Plano ABC (Agricultura de Baixo
Carbono) do Governo Federal, priorizando a recuperação de pastagens
degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e sistemas
agroflorestais (SAFS), sistemas de plantio direto (SPD), a fixação biológica
de nitrogênio (FBN), as florestas plantadas, o tratamento de dejetos animais
e demais medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
A figura seguinte procura exemplificar a proposta da infraestrutura verde,
tanto no ambiente rural quanto no urbano.

Este cadastro facilita ao proprietário do imóvel acesso ao Programa de
Apoio e Incentivo à Conservação do Meio Ambiente e aos Programas de
Regularização Ambiental (PRA), obtenção de financiamentos agrícolas,
isenção de impostos para os materiais e equipamentos utilizados na
manutenção e reparação das APP, RL e Área de Uso Restrito. No estado do
Paraná as áreas cadastradas ultrapassam as áreas passíveis de cadastro,
contudo, mais de 90% desses cadastros está em análise, conforme dados
do Serviço Florestal Brasileiro (2019).
Portanto, a estratégia de proteção dos recursos naturais nos municípios
da Metrópole Paraná Norte deve considerar não somente a criação
de novas UCs, mas também o fortalecimento das áreas de proteção
ambiental existentes, que são frequentemente ameaçadas pelo uso do
solo, principalmente pela agricultura, bem como articular as informações
dispostas no CAR de modo a garantir a sinergia ambiental da região.

Um exemplo de sucesso que poderia embasar a estruturação dessa faixa é o
município de Campina Grande, na Paraíba, onde existe o Programa “Minha
Árvore”, criado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e de Meio
Ambiente (SESUMA) com o objetivo de aumentar a densidade arbórea da
cidade, sensibilizar a sociedade e a comunidade escolar quanto às questões
ambientais. O programa distribui mudas para plantio às crianças e viabiliza
o acompanhamento através de aplicativo, fazendo com que se desenvolva
uma relação afetiva, que garantirá a manutenção ao longo tempo.

Figura 7.34. Infraestrutura verde

Infraestrutura Verde
A infraestrutura verde é o sistema técnico e ecológico implantado com vistas
a agregar aos espaços públicos valores da multifuncionalidade ambiental
contribuindo com o desenvolvimento das cidades e da conservação da
natureza de maneira simultânea. (AHERN et al. 2012.)
Esse programa visa a estabelecer usos ambientalmente adequados
a partir das margens dos recursos hídricos e pode ser dividido em
dois espaços: o urbano e o rural. No ambiente urbano, geralmente
as margens dos rios já apresentam alto grau de urbanização, o que
acaba por piorar a condição qualitativa do corpo hídrico. Apesar de a
legislação estabelecer as Áreas de Proteção Permanente - APPs, sabe-se
que na prática a alteração da condição urbanística dessa faixa é de
extrema complexidade. Assim, utilizando o programa de Compensações
Sustentáveis, a Infraestrutura Verde propõe a readequação dessa faixa
marginal, instituindo equipamentos urbanísticos que sirvam à população e
ao mesmo tempo à proteção dos rios, aplicando, por exemplo, ciclovias e
pistas de caminhada, canteiros pluviais, jardins de chuva, hortas urbanas,
Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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Ressalta-se que a implementação da infraestrutura verde trará um ganho
ambiental muito significativo para a região, uma vez que direta ou
indiretamente atuará em todos os compartimentos ambientais, gerará uma
importante percepção de sustentabilidade, possibilitará a realização de
um “marketing verde” e a venda de créditos de carbono, agregando valor
aos produtos regionais e elevando a competitividade regional, entre outros
inúmeros benefícios decorrentes.

Agroflorestas
Como o próprio nome diz, esse programa é baseado em Sistemas
Agroflorestais (SAF), focados na forma de utilização do uso do solo, onde
os remanescentes florestais são utilizados em conjunto com atividades
agropecuárias em uma mesma área. Ainda, outra aplicação dos SAFs é
a utilização na recuperação de áreas degradadas. Os SAFs podem ser
classificados em agropastoris (combinação de agricultura e pecuária),
silvipastoris (combinação de florestas e pecuária), agrosilvipastoris
(combinação de agricultura, pecuária e florestas), agrossilviculturais ou
silviagrícolas (combinação de florestas e agricultura).
A Cartilha de Sistemas Agroflorestais (EMBRAPA, 2013) – Princípios Básicos, do
Projeto de Reflorestamento em Áreas sob Intensa Pressão do Desmatamento no
Sul do Amazonas, apresenta algumas vantagens ambientais e socioeconômicas
em se aplicar algum dos SAFs. Dentre as vantagens ambientais, destaca-se o
aumento da biodiversidade e por consequência a interação das espécies
locais contribuindo com a sustentabilidade do ecossistema. Já nas questões
sociais e econômicas, destacam-se a possibilidade de geração de receita por
diferentes tipos de plantações e colheitas, além da redução do risco de perda
total da cultura principal.
Esse programa ainda propõe um largo incentivo à utilização da madeira
produzida por esses sistemas no âmbito urbano, podendo substituir em grande
parte o consumo de aço e cimento, dois grandes emissores de gases de efeito
estufa e consumidores de recursos naturais. O ganho será duplo, já que por um
lado o crescimento das árvores absorverá carbono da atmosfera, estocando
em seu corpo, que posteriormente pode ser transformado em móveis, estruturas
(polo moveleiro de Arapongas, por exemplo), casas e até edifícios. Também
é possível alterar a política de construção de casas populares, substituindo
os materiais usuais e assim alavancando a utilização de madeira na região.
Esse programa ainda tem potencial para se tornar uma importante ferramenta
de arrecadação econômica através de Pagamentos por Serviços Ambientais,
especialmente por créditos de carbono.

Agricultura de Baixo Carbono
O Plano ABC (Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) tem por
objetivo nortear as ações e práticas de uso do solo no setor agropecuário
de maneira sustentável, garantindo a redução das emissões de gases de
efeito estufa, recuperando a produtividade do solo, a conservação da
qualidade da água, entre outros benefícios. O Plano Setorial de Mitigação
e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC) está
baseado no Decreto nº 7.390/2010, o qual estabelece sete Programas
para o setor agropecuário, sendo eles: Recuperação de Pastagens
Degradadas, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas
Agroflorestais (SAFs), Sistema Plantio Direto (SPD), Fixação Biológica de

Nitrogênio (FBN), Florestas Plantadas, Tratamento de Dejetos Animais e
Adaptação às Mudanças Climáticas. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2012).
O programa tem por finalidade incentivar a aderência dos produtores rurais
ao Plano ABC, sobretudo aqueles que possuem áreas abrangidas pela
Infraestrutura Verde, para contribuir com o desenvolvimento ambiental da
região, e colher os impactos positivos sobre e economia e o meio social.

Lixo Zero
Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2017
(ABRELPE, 2017), são gerados 78,4 milhões de toneladas de resíduos
sólidos no país a cada ano. Destes, 6,9 milhões não foram coletados
durante o ano de 2017, representando um índice de coleta nacional de
91,2%. Ainda no panorama nacional, cerca de 59% de resíduos sólidos
são dispostos em aterros sanitários, sendo o restante disposto de maneira
ambientalmente irregular em aterros controlados e lixões ainda existentes.
Em relação aos resíduos recicláveis (plástico, papel/papelão, alumínio),
no ano de 2017 foram recuperados 13.969t/dia em todo o país.
No estado do Paraná foi gerado no ano de 2017 um total de 22.429
toneladas/dia de resíduos sólidos urbanos, alcançados por um índice
de coleta de 95,1%, sendo 6.356 toneladas diárias dispostas em aterros
controlados e lixões.
Nesse sentido, o programa Lixo Zero pretende estimular discussões e
estudos específicos para que a região tenha alternativas viáveis, como
investir na instalação de novos aterros sanitários ou uma central única,
bem como acabar com os lixões e aterros fora dos padrões, que também
possuem alta prioridade. Ainda vislumbrando uma política mais avançada,
o programa Lixo Zero pretende incentivar extensas ações de reciclagem
e logística reversa.
Tabela 7.3. Valor anual de arrecadação através dos resíduos sólidos urbanos
passíveis de reciclagem
Potencial
Paraná

Atual Paraná

Potencial
Metrópole
Paraná Norte

Atual
Metrópole
Paraná
Norte

Taxa de
reciclagem

100%

25%

100%

27%

Benefícios
econômicos
(R$)

1.390.000.000

-

287.000.000

79.000.000

Benefícios
ambientais
(R$)

41.000.000

-

8.400.000

983.000

Total de
Benefícios
(R$)

1.431.000.000

361.000.000

291.000.000

79.983.000

Fonte: adaptado de PERS/PR, 2018.
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O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná (PERS/PR, 2018)
apresenta a estimativa de arrecadação através dos resíduos sólidos
urbanos passíveis de reciclagem (aço, papel, plástico, vidro), abordando
benefícios econômicos e ambientais destes resíduos, cujos valores
encontram-se na tabela 7.3.
Por fim, a logística reversa, estabelecida em 2010 pela Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei 12.305/2010, visa ao ciclo
inverso do produto, retornando-o do consumidor final ao fabricante ou
distribuidor, acarretando a este a responsabilidade de destinação final
adequada para o produto. Os sistemas de logística reversa implantados
no país atualmente estão relacionados a embalagens de agrotóxicos,
óleos e lubrificantes, pneus, medicamentos, pilhas e baterias.

Lixo Energético
O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas – Proinfa, estabelecido
pelo Decreto Nº 5.025, de 2004, tem por objetivo incentivar a utilização
de fontes alternativas de energia (usinas eólicas, fotovoltaicas, biogás)
para geração de energia elétrica e posterior participação no Sistema
Elétrico Interligado Nacional (SIN), contudo, o potencial de geração de
energia solar e eólico é relativamente baixo, não sendo suficiente para
atrair grandes investidores atualmente. Já a produção de energia a partir
do biogás pode vir a ser muito relevante para a região.
Ainda, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
descreve em seu Produto 6 o potencial de utilizar o biogás, através da
decomposição da matéria orgânica, para geração de energia elétrica.
Em sua conclusão, o estudo de viabilidade econômica-ambiental foi
considerado positivo, apresentando o valor de implantação deste sistema
de R$284 por MW gerado enquanto a implantação de energia solar é
de R$500 por MW gerado (MMA, 2010).
A ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais) publicou o Atlas Brasileiro de Emissões de Gases de
Efeito Estufa e Potencial Energético na Destinação de Resíduos Sólidos
(2012) contextualizando a situação dos resíduos sólidos no Brasil.
Em relação à estimativa de potencial energético através da utilização do
biogás, o documento considera a faixa de 670 a 800m³/h de biogás
para garantir 1MWe (megawatt elétrico). Com isso, estima-se que o país
tem potencial para geração de 282MW através desta tecnologia, sendo
o Paraná o quinto Estado com maior potencial de geração apresentando
9,3MW, 1,94 bi de emissões totais (m³ biogás) e 7.401 (m³/h) de emissão.
Estima-se que para geração de energia elétrica através do biogás em
aterros sanitários é necessária a destinação de um milhão de toneladas
para um projeto de geração na faixa de 0,8 e 1 MW, com custo de 4 a
7 centavos por kWh com utilização de motores recíprocos. Deste modo,
o programa Lixo Energético pretende incentivar estudos específicos para
a determinação do real potencial de geração desse tipo de energia da
região, além da instalação de uma usina a exemplo de Curitiba.
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Compensações sustentáveis
Uma das principais maneiras de estimular a proteção ambiental dos
remanescentes florestais e a recuperação de áreas degradadas será
através de um sistema de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), o
qual possibilitará uma compensação financeira pela manutenção da área
de modo original ou recomposição florestal de áreas degradadas. Para
isso, o usuário desse mecanismo precisa apresentar um monitoramento de
suas ações e das áreas geradoras de crédito. Caso as áreas geradoras
de crédito não avancem, o proprietário poderá perder os repasses
financeiros. Assim, esse mecanismo se torna automaticamente uma
excelente ferramenta de incentivo e fiscalização.
O pagamento pelo crédito de carbono é a modalidade de PSA mais
conhecida, praticada e avançada no mundo atualmente, contudo existem
diversos serviços ambientais passíveis de remuneração que podem ajudar
a compor o recebimento total de determinada área pela preservação
ambiental, uma vez que já é possível se observar pagamentos por
conservação da água, da biodiversidade e da beleza cênica.
Esse programa também propõe a mensuração do Produto Interno Verde
(PIV) dos municípios da região, realizando uma contabilidade formal que
inclua valores ambientais, como da qualidade e quantidade de água,
da pureza do ar e da produtividade da terra aos resultados anuais dos
municípios, conforme estipula a Lei Nº 13.493/2017. Através do PIV,
é possível mensurar o estoque e fluxo anual de serviços ecossistêmicos
de uma cidade – água, ar e terra. Ele pode, ainda, embasar a
regulamentação das Taxas de Proteção Ambiental (TPA) (água, ar e terra)
e o reconhecimento da personalidade jurídica dos rios, que emergem
como compensações as mais promissoras para as cidades.
A TPA trata de uma modernização tributária, incidindo sobre atividades que
levem à emissão de efluentes líquidos degradantes, poluição atmosférica
ou comprometam a produtividade dos solos locais. A TPA é criada pelos
municípios para regulamentar as atividades que podem gerar créditos e as
formas de remuneração, assim como determinar o preço a ser pago pelos
setores produtivos causando os impactos negativos e pode ainda incluir
a reposição da biodiversidade de espécies associadas aos ecossistemas
locais e estudos com inventários e cenários através dos quais seja possível
testar intervenções de forma a reverter comportamentos indesejáveis. Os
preços atribuídos aos créditos de água, ar, terra e biodiversidade têm
seus custos de implantação e resultados avaliados em termos ambientais,
sociais e econômicos.
Via de regra, a criação da TPA implica em uma despesa com obrigação
ambiental imposta pelo poder público, neste caso municipal, que tem
natureza de insumo, portanto gerando direito ao crédito de PIS/COFINS.
Ou seja, as TPA vão transferir, diretamente para o município, valores
que tinham altos custos de transação fazendo o caminho até o governo
federal, e depois retorná-los através de compensação ambiental. A
TPA trata da compensação ambiental municipal, focada em problemas
específicos de cada cidade, o que aumenta sua eficiência e eficácia na
aplicação dos recursos públicos. Como resultado, a prefeitura municipal

passa a contabilizar recursos do PIV, aumentando o faturamento global
da cidade e possibilitando captação de outras fontes para avançar mais.
Existem investimentos para cidades inteligentes, crescimento de baixas
emissões e salvaguardas socioambientais que podem ser atraídos para
os municípios que estão planejando crescer com qualidade ambiental,
inclusão social e desenvolvimento econômico.
Outra forma de compensação proposta por esse programa diz respeito
à troca de potencial construtivo, que surgiu em Chicago no início da
década de 1970, onde a outorga onerosa e a transferência de direito de
construção foram adotadas mediante uma demanda judicial atendendo
ao interesse público. Os instrumentos, a outorga onerosa e a transferência
de potencial construtivo, são hoje fundamentais para a política do
planejamento urbano, se utilizados de modo transparente, de modo a
reduzir os desequilíbrios econômicos, sociais e ambientais.
No Brasil, o Paraná foi pioneiro na aplicação deste tipo de instrumento.
Na década de 80, após debates no Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC), foram concedidos incentivos a empreendedores
para conciliar o interesse econômico e a preservação do patrimônio
histórico e cultural, quando surgiu a Lei Municipal nº 8336, de 1982, onde
se colocava a transferência de potencial construtivo de uma Unidade
de Interesse de Preservação, como política de planejamento urbano. A
evolução da Lei, pioneira no país, resultou mais tarde na preservação de
áreas verdes e também na viabilização de moradias populares (através
da Lei do Solo Criado, de 1991).
Em 1998, o Governo do Estado do Paraná aprovou a Lei Estadual nº
12.248/1998, com a criação do Sistema Integrado de Proteção dos
Mananciais, que viabiliza a utilização de instrumentos para a transferência
do direito de construir e pode ser aplicada para regiões de mananciais
e entre dois municípios metropolitanos, conforme seus Planos Diretores
Municipais. Nesse caso, os mecanismos devem constar nos planos
diretores municipais e diretrizes metropolitanas, dentro da transparência
exigida pelas Leis do Estatuto da Cidade e da Metrópole. No Estatuto
da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), esses instrumentos e mecanismos
foram incorporados na política de planejamento regional e urbana.
Como exemplo dessa política inovadora para preservação ambiental de
mananciais, em 2004, na aprovação do Plano Diretor de Curitiba, em
sua adequação ao Estatuto da Cidade, Curitiba insere em seu Artigo
3, “propiciar melhores condições para o desenvolvimento integrado e
harmônico e o bem-estar social da comunidade de Curitiba, bem como
da região metropolitana [...]” e em seu Capítulo V; Da transferência do
Direito de Construir, permite em seu Artigo 65, V- “proteção e preservação
dos mananciais da região Metropolitana de Curitiba, mediante Convênio
ou Consórcio entre os municípios envolvidos.
A exemplo do ocorrido na Região Metropolitana de Curitiba, para que haja o
compromisso entre os municípios da Metrópole Paraná Norte na preservação
ambiental de mananciais e recursos naturais, é necessária a inclusão de
diretrizes legais em seus Planos Diretores para possibilitar o desenvolvimento
harmônico e sustentável entre os parceiros envolvidos. Essa ação é imediata,
na adequação, revisão e consolidação dos Planos Diretores.

7.5 Macrozoneamento
Diretrizes gerais
O Macrozoneamento Regional é o instrumento de planejamento que
permitirá a organização das várias áreas de interesse comuns à região,
definindo as diretrizes para o uso e ocupação da Metrópole Paraná
Norte. A setorização proposta no Macrozoneamento busca o bem-estar
coletivo, o controle do crescimento e adensamento urbano, bem como
a proteção de áreas ambientalmente frágeis ou de interesse natural e
cultural e também o desenvolvimento econômico, minimizando o conflito
entre todos estes objetivos.
Esta estrutura de planejamento tem o objetivo de estabelecer o ordenamento
territorial da Metrópole Paraná Norte a partir de sua rede de centralidades
e eixos de estruturação; a infraestrutura de mobilidade regional; as áreas
de interesse ambiental e cultural; proteção dos recursos hídricos; áreas de
ocupação habitacional (adequadas, vulneráveis e vazios urbanos); áreas de
potencial desenvolvimento econômico; e equipamentos de interesse regional.
Estas definições devem ser balizadas pelos espaços dedicados às FPIC’s
(Funções Públicas de Interesse Comum) e espaços estratégicos para o
desenvolvimento regional sustentável.
Para tanto, fazem-se necessárias algumas diretrizes gerais pautadas no
diagnóstico da região, buscando potencializar a apropriação social do
espaço, articulando as diferentes escalas espaciais e incentivando iniciativas
coletivas de solução das problemáticas regionais, para tanto devem:
• Incentivar a consolidação de novas centralidades regionais de forma
a reduzir a desigualdade na apropriação dos bens da região e na
oferta de bens e serviços;
• Estabelecer uma rede entre estas centralidades de forma a permitir maior
colaboração entre elas e mais equidade nas oportunidades de desenvolvimento;
• Reconhecer o sistema viário regional e o transporte intermunicipal
como indutores da ocupação e do uso do solo e o uso habitacional
como estruturante da região;
• Garantir a proteção e recuperação dos recursos hídricos da região;
• Dotar a região de espaços adequados ao desenvolvimento de novas atividades
produtivas compatíveis com o princípio do desenvolvimento sustentável;
• Garantir a adequabilidade dos espaços dedicados às diferentes
funções urbanas no contexto regional;
• Conter a expansão urbana periférica, incentivando a ocupação dos
vazios existentes e recuperação de áreas degradadas reduzindo a pressão
sobre as áreas de interesse ambiental e áreas produtivas sustentáveis.
A concepção de centralidades em rede, e a proposição de novas centralidades
de nível intermediário alternando graus variados de complexidade e
complementaridade, podem colaborar no sentido de diversificar as
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atividades, distribuir melhor as oportunidades e os investimentos da região e
induzir a uma maior equidade na ocupação do território, bem como a um
desenvolvimento mais inclusivo e socialmente justo.
Esta configuração espacial, associada a um sistema viário e de transporte
eficientes encurta os deslocamentos, reduzindo tempo e custos individuais
e coletivos, potencializando locais de moradia, trabalho, consumo e lazer
antes pouco valorizados.
Os resultados desta reconfiguração espacial da região podem ser a
redução da dependência em relação aos polos metropolitanos da região,
oportunizando o desenvolvimento dos demais municípios; a proposição
de alternativas de mobilidade intermodal, possibilitando acesso eficiente e
confiável aos serviços e equipamentos de interesse regional; a recuperação
e ocupação dos espaços urbanos já infraestruturados, vazios urbanos e
áreas degradadas; e o planejamento do uso de áreas de interstício entre
os municípios da região, de forma a promover integração intermunicipal
ou preservação de áreas verdes, não possibilitando ocupação irregular
e/ou usos inadequados.

Soluções Propostas
A Figura 7.35 mostra a proposta de macrozoneamento vinculada ao
Plano de ação. O mapa mostra, de forma esquemática as principais
intervenções e itens relevantes para a implementação do Plano de Ação.
Com relação à temática socioterritorial, a ênfase é dada à requalificação
urbana a ser realizada ao longo dos 15 municípios do plano, através da
implantação do Metrô Pé-Vermelho, o qual, como descrito anteriormente,
não se constitui em um projeto isolado, mas vem a induzir a realização
de um número relevante de ações que poderão mudar de forma
marcadamente positiva a paisagem urbana e a qualidade de vida das
cidades ao longo da via.
Com a realocação da atual linha férrea de transporte de cargas para
um traçado ao sul do eixo das cidades, será possível liberar espaço
para a requalificação urbana ao longo da nova linha de um metrô
urbano de superfície, exclusivamente para transporte de passageiros.
Esta mudança induzirá em pouco tempo uma grande valorização dos
terrenos ali situados, possibilitando a recuperação do espaço e das
construções existentes e implantação de projetos de alto valor agregado,
tais como polos de ciência, tecnologia e inovação, escolas de ofícios,
áreas de lazer e outras que irão criar um espaço de vivência de grande
atratividade no centro das cidades envolvidas.
Esta mudança terá também reflexos positivos na questão da recuperação
ambiental, com projetos de arborização, manutenção de áreas verdes,
espelhos d’água, em regiões muitas vezes localizadas sobre áreas próximas
de nascentes. Benefícios adicionais serão a redução do ruído e melhoria
da qualidade do ar - sem a passagem de trens movidos por combustíveis
fósseis (óleo diesel), além do aumento da segurança, reduzindo o risco
de acidentes com veículos que atualmente cruzam a linha férrea em um
número limitado de pontos. Com a ampliação significativa do número de
passagens sobre a linha férrea, as ruas que hoje estão bloqueadas serão
conectadas ao tecido urbano com segurança, melhorando de forma
significativa a mobilidade urbana.
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Em relação à logística, é de grande relevância a questão da previsão de
passagem da Ferrovia Norte-Sul pelo setor Oeste da Metrópole Paraná
Norte, possibilitando a criação de elos logísticos muito importantes,
principalmente em Astorga (para a Alternativa 2) e Paiçandu, ponto onde
haverá o entroncamento das linhas férreas de transporte de cargas atuais
com a linha Norte-Sul. Também ali se situará o final da linha do Metrô PéVermelho. Este local possui ainda a possibilidade estratégica de utilização
do potencial hidroviário do Rio Ivaí, o qual se situa a aproximadamente
30km do centro da cidade de Paiçandu, pela PR-323, tornando-se um
polo multimodal de transporte de cargas. Vantagem adicional é também a
proximidade do aeroporto de Maringá. Em relação à cidade de Astorga,
algumas rodovias atuais, especialmente a PR-218 e PR-454 passam a
ganhar a importância de rodovias estruturantes no que diz respeito ao
transporte de mercadorias com um provável ponto de transbordo na
região de Astorga.
Notável e inédita é a oportunidade de conexão de dois grandes aeroportos
regionais, de Londrina e de Maringá. O aeroporto de Londrina já está em
adiantado estágio de planejamento para ampliação incluindo um terminal
de cargas, enquanto o de Maringá também se localiza em posição
bastante estratégica pela proximidade do entroncamento ferroviário em
Paiçandu. Esta conexão ocorrerá tanto em termos de cargas, com o
desvio ferroviário ao sul, como para passageiros, por meio do Metrô PéVermelho. Da mesma forma, o desvio ferroviário passará bem próximo do
aeroporto de Apucarana, também com planos de ampliação.
Com relação à dimensão ambiental, devem ser estudadas as formas mais
adequadas para ampliação das Áreas de Proteção Permanente – APPs
e das áreas de Reserva Legal, atualmente muitas vezes não respeitadas,
apesar de delimitações oficiais.
A Figura 7.35 mostra, ainda, as Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade, baseando-se em estudos já realizados que propõem a
conexão de corredores ecológicos das bacias dos rios Tibagi e Ivaí.
Conforme abordado no Cenário de Gestão Territorial, esta conexão será
complementada com a implantação de um corredor da biodiversidade,
desde as nascentes do Rio Pirapó – onde será implantado o Parque
Pirapó – até a parte ao sul da área urbana de Londrina, margeando o
parque Mata dos Godoy. Adicionalmente, estes corredores ecológicos
se conectarão ao sul da área de estudo, próximo ao município de
Apucarana, ramificando-se ao longo do vale do Rio Bom, até o encontro
com o Rio Ivaí.
Nota-se na mesma figura, a implantação de áreas de proteção ambiental
sobre regiões que serão delimitadas por meio de estudos. Estas áreas
terão um objetivo preponderante de promover o “cultivo de água boa”,
nas regiões mais impactadas pela urbanização na produção de água
com a qualidade adequada para abastecimento urbano e rural.
As regiões delimitadas margeando os rios – os corredores ecológicos – e
as áreas requalificadas ao longo do Metrô Pé-Vermelho também terão
a função ecológica de auxiliar na melhoria da qualidade dos recursos
hídricos locais, sendo que somente a delimitação de áreas mais extensas,
com usos permitidos mas controlados, possibilitarão reverter o quadro
crítico atual de degradação da qualidade da água para consumo.

Figura 7.35. Macrozoneamento

RI

O

BA

ND

EIR

AN

TE

SD

O

RIBEIRÃO
O
VERMELH

FERROVIA NORTE-SUL

NO

RT
E

METRÔ PÉ VERMELHO

RIO P

IRAP

Ó

LONDRINA

RI
O

MARINGÁ

I

G

BA

TI

ARAPONGAS

CON

TOR
N

O FE

RRO

APUCARANA

VIÁR

IO

PORTO MULTIMODAL

O

RI
AÍ
IV

Convenções Cartográficas

RIO BOM

Hidrografia Principal
Rodovias Estaduais
Rodovias Federais
Reservatórios
Municípios da MPN
Limites Municipais
Datum: SIRGAS 2000.

Legenda
Rodovias Estruturantes

Metrô Pé Vermelho /
Requalificação Urbana

Possibilidades de Contorno
Ferroviário

Parque Pirapó /
Corredor da Biodiversidade

Área Prioritária para
Conservação da Biodiversidade

Pontos de Integração

Possibilidades da
Ferrovia Norte-Sul

Área Rural

Área Urbana

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Plano da metrópole paraná norte

175

Figura 7.36. Macrozoenamento e seu rebatimento no espaço urbano

Ilustração: Luiz Hayakawa
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7.6 Plano de ação

Metrô Pé-Vermelho e Requalificação Urbana
Figura 7.39. Ilustração esquemática de requalificação urbana em Maringá

Partindo da ideia-força ou princípio adotado para a região, o
Desenvolvimento Regional Sustentável, como norteador dos objetivos
elencados para cada um dos eixos ou dimensões estratégicas, foram
definidas as metas a se alcançar através dos programas e projetos
propostos para a Metrópole Paraná Norte, de forma a maximizar as
potencialidades e minimizar as deficiências identificadas, buscando
impulsionar o avanço da região.
Conforme visto anteriormente, o Plano de Ação desenvolve-se a partir da
definição do cenário almejado para a região, o de Gestão Territorial, que
estrutura o fortalecimento regional pautado em uma base institucional adequada
ao formato inovador do Eixo e em estratégias de desenvolvimento que
concatenam as cinco dimensões consideradas fundamentais, conforme segue:
Figura 7.37. Conexões das estratégias de desenvolvimento

Ilustração: Luiz Hayakawa

• Diminuir as desigualdades regionais;
• Interligar as regiões economicamente, socialmente e culturalmente;
• Proporcionar maior competitividade à região;
Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Os planos e projetos propostos são relacionados a três grandes estratégias
de desenvolvimento que buscam abarcar as cinco dimensões estratégicas,
conforme a figura abaixo:
Figura 7.38. Estratégias de desenvolvimento

• Reduzir custos de produção de fretes;
• Fortalecer o potencial agroindustrial e agropecuário da região;
• Promover a geração de divisas e abrir novas frentes de trabalho.

Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0
Figura 7.40. Ambientes promotores de inovação

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.

Estas estratégias reúnem, dentre outros, os objetivos listados abaixo que
se refletem em propostas do Plano de ação:

Fonte: Consórcio Cobrape-Urbtec, 2019.
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• Estímulo a ambientes promotores da inovação;
• Ecossistemas de inovação;
• Mecanismos de geração de empreendimentos;
• Conselho Regional de Ciência Tecnologia e Inovação;
• Identificação de áreas estratégicas de intervenção;
• Processo de descoberta empreendedora;
• Educação e capacitação profissional;
• Dimensão internacional;
• Transformação digital da economia.

Desenvolvimento Ambiental
• Melhoria e preservação da qualidade e quantidade dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos da região;
• Redução das emissões dos gases do efeito estufa;
• Estímulo à recuperação das áreas legais de preservação, ao uso
consorciado de culturas e práticas menos agressivas ao meio ambiente;
• Redução do impacto dos resíduos na região;
• Compensações ambientais.
Para possibilitar melhor compreensão do conjunto de propostas elaboradas
para o Eixo Paraná Norte, o Plano de Ação é disposto no formato de fichas
organizadas a partir da identificação do objetivo a ser alcançado dentro
do princípio de desenvolvimento regional sustentável e a qual dimensão
estratégica este objetivo está conectado. Estas informações aparecem
em forma de título enquanto a ficha propriamente dita traz as seguintes
informações de forma sequencial: metas – ODS (objetivos de desenvolvimento
sustentável), Programas (quando houver), Projetos e Ações. Em seguida,
apresentam-se as informações de cada um dos Programas, vinculados às
Dimensões Estratégicas e seus Projetos e/ou Ações decorrentes. Nesta parte
encontram-se, além da descrição do Programa as informações relativas
aos prazos de desenvolvimento (longo, médio, curto); atores responsáveis
e entidades parceiras; indicadores de monitoramento e avaliação; custos
estimados e possíveis fontes de recursos.
A inclusão dos ODS busca conectar as metas estabelecidas para o Plano de
ação do Eixo Paraná Norte aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
utilizados pela ONU (Organização das Nações Unidas) inserindo o olhar
de sustentabilidade imputado à região em um contexto mundial.
Os ODS contemplados pelo plano são:
• 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável;
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• 4 Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
• 6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos;
• 7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todos;
• 8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
• 9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;
• 10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;
• 11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis;
• 12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
• 13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e
seus impactos;
• 15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
Neste sentido as metas relativas a cada uma das cinco dimensões
vinculam-se aos objetivos, de maneira geral, da seguinte forma:
• Socioterritorial – 9, 11 e 12;
• Econômica – 2, 4, 8, 9 e 15;
• Institucional – 8, 10 e 11;
• Infraestrutural – 6, 7, 9, 11 e 12; e
• Ambiental – 6, 11, 13 e 15.
Os Projetos e/ou Ações que compõem este Plano de ação buscam
encaminhar a Região para o Cenário de Gestão Territorial e são, na
medida do possível, pautadas no resultado das SWOTs realizadas, cuja
produção deu-se a partir das contribuições dos municípios, baseadas
na percepção local, de extrema importância para o conhecimento da
realidade da região. Somam-se a estas SWOTs aquelas elaboradas
pelos técnicos do consórcio, com base no levantamento de informações.
Este conjunto de material, uma vez organizado, constitui a base preliminar para
o desenvolvimento das propostas para o Plano de ação no sentido de buscar
minimizar as fraquezas e ameaças identificadas bem como potencializar
as oportunidades e forças apresentadas pela região. As SWOTs não se
constituem, portanto, em propostas, mas são a ferramenta a partir da qual
foram estabelecidas as metas cuja realização as propostas tentam viabilizar.

EIXO SOCIOTERRITORIAL
PRINCÍPIOS
(RELAÇÃO ODS)

METAS
Estabelecer inter-relações entre a implementação de infraestrutura urbana e
desenvolvimento territorial nas esferas de crescimento econômico, equidade
social, sustentabilidade ambiental e equilíbrio e integração.
Readequação no planejamento físico territorial decorrente da política de
desenvolvimento metropolitano, estadual e nacional.

PROGRAMA

1.1. Sistema Policêntrico de Núcleos Urbanos.

9 – 11 – 12

Fomentar a ocupação de vazios urbanos, melhorando as condições do espaço público,
revitalizando os centros urbanos e favorecendo a acessibilidade por transporte público.

1.2. O Município Compondo a Região.
1.3. Adensar, Reurbanizar e Ocupar Vazios.

Integrar a periferia urbana.

1.4. Ordenamento Periurbano.

1.1. SISTEMA POLICÊNTRICO DE NÚCLEOS URBANOS
DESCRIÇÃO
A criação de estruturas urbanas em rede (ASCHER, 2010) requer modelos que possam abranger a complexidade formal e funcional desses espaços, mediante
múltiplas escalas. O nível urbano se integra à realidade regional, a partir da criação de redes de transporte e logísticas de deslocamento de bens e pessoas, e
essa mobilidade é chave para que uma dinâmica territorial invista, ao mesmo tempo, na concentração funcional em alguns poucos espaços densos que maximizem
sinergias e interações e na dispersão dos usos residenciais. Esse modelo exige uma articulação intensa entre os municípios da região. A qualificação dos eixos de
transporte de massa de passageiros, em especial, aqueles ligados ao movimento pendular, reduzindo distâncias e incentivando o desenvolvimento de centralidades
lineares de diferentes níveis de especialização, contribuindo para a vitalidade do território.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE
1.1.1. Corredores de conectividade infraestruturados.
1.1.2. Implementação de novas centralidades regionais interconectadas.
1.1.3. Desenvolvimento ou requalificação do entorno dos eixos de conexão regional de acordo com seus potenciais.

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Médio

540.000,00

Curto, médio e longo

400.000,00

Médio

540.000,00

1.2. O MUNICÍPIO COMPONDO A REGIÃO
DESCRIÇÃO
Este programa objetiva destacar o papel de cada um dos municípios na composição da região por meio de um olhar mais amplo, que busque a integração e o
desenvolvimento conjunto dos municípios integrantes da MPN.
Este ambiente colaborativo pode proporcionar um desenvolvimento menos concentrado nos polos metropolitanos que compõem a região.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

1.2.1. Compatibilização dos planos de desenvolvimento existentes.

Médio

400.000,00

1.2.2. Macrozoneamento regional de usos por característica de potencial.

Curto

400.000,00

1.2.3. Integração dos Planos Diretores Municipais com as diretrizes macrorregionais.

Médio

400.000,00

1.2.4. Requalificação rodoviária, compatibilizando o uso de solo e condições de acessibilidade ou mobilidade.

Médio

200.000,00
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1.3. ADENSAR, REURBANIZAR E OCUPAR VAZIOS
DESCRIÇÃO
Este programa busca a contenção da expansão urbana como forma de proteção ambiental, melhor aproveitamento das infraestruturas existentes e redução dos vazios
urbanos e periferização da ocupação dos municípios integrantes da região, garantindo à população da região condições adequadas de moradia, atendimento de
serviços públicos, oportunidades de geração de renda e bem estar.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

1.3.1. Urbanização de Interesse Social (regularização fundiária).

Médio

10.000.000,00

1.3.2. Ocupação dos vazios urbanos para uso de habitações sociais, sob a forma de aluguel social.

Curto

10.000.000,00

1.3.3. Criação de áreas de lazer e recreação para a população local.

Médio

300.000,00

1.3.4. Adequação dos Planos de Mobilidade urbanos, estabelecendo cobertura espacial às novas áreas
ocupadas e integração aos sistemas metropolitanos.

Curto

4.000.000,00

1.4. ORDENAMENTO PERIURBANO
DESCRIÇÃO
Este programa tem como foco as bordas urbanas, hoje já sem características claras quanto aos seus usos, determinadas como áreas rururbanas que nem bem se
adequam às legislações urbana ou rural e por isso não se encontram estruturadas.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

1.4.1. Estruturação de áreas de borda residenciais de densidade muito baixa, com comércios de apoio
diário sobre as principais vias.

Médio

200.000,00

1.4.2. Estabelecimento de estações do Metrô Pé-Vermelho ao longo do eixo, garantindo acessibilidade
aos sistemas de transporte coletivo.

Longo

400.000.000,00

1.4.3. Demarcação de zonas de reserva para expansão urbana, promovendo áreas periurbanas de
agricultura intensiva.

Curto

800.000,00

EIXO ECONÔMICO
METAS

PRINCÍPIOS
(RELAÇÃO ODS)

PROGRAMA
2.1. Fortalecimento do ambiente regional promotor
da inovação ,do ecossistema regional de inovação
e de mecanismos de geração de empreendimentos.

Aumento da integração entre os municípios da Metrópole Paraná Norte, redução
da desigualdade socioespacial e promoção do dinamismo e da competitividade
regional.

2.2. Agroquímica Ambiental.
9

2.3. Programa regional de
especializações inteligentes.
2.4. Programa regional de cidades sustentáveis.
2.5. Programa regional de transformação
digital: e-digital Metrópole Paraná Norte.

Desconcentração econômica e formação de complementaridades econômicas
regionais com base em novos investimentos e especializações em municípios com
menor participação no volume de negócios da região, com especial atenção
aos municípios de Marialva, Mandaguari, Sarandi, Paiçandu, Jandaia do Sul,
Mandaguaçu, Cambira e Jataizinho.

4-8

2.6. Desconcentração Econômica Regional.

Promover agricultura cooperativista.

2-15

2.7. Cooperação.

8

2.8. Turismo Pé-Vermelho.

4–8–9

1.9. Eixo do Conhecimento.

Diversificação da oferta.
Promover a capacitação técnica da população.
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2.1. FORTALECIMENTO DO AMBIENTE REGIONAL PROMOTOR DA INOVAÇÃO, DO ECOSSISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO E DE MECANISMOS DE GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
DESCRIÇÃO
Promover a articulação entre os ambientes municipais promotores da inovação já existentes ou a serem estruturados em municípios da Metrópole Paraná Norte.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

2.1.1. Criação de um Conselho Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de acordo de
cooperação técnica intermunicipal e integrado por agentes públicos e privados, com o objetivo de
promover a articulação entre os ambientes municipais promotores da inovação já existentes ou a serem
estruturados em municípios da Metrópole Paraná Norte.

Curto

60.000,00
(manutenção e operação)

2.1.2. Promoção da inovação de produtos e processos a partir de iniciativas governamentais, das IES ou
por meio de parcerias com agentes privados visando a geração de empregos, renda e a competitividade
regional, em particular em municípios de menor dinamismo socioeconômico.

Curto

2.1.3. Articular ações entre atores públicos e privados (empresas; diferentes níveis de governo; instituições
científicas, tecnológicas e de inovação; agências de fomento estaduais, federais e internacionais; e
organizações da sociedade civil) envolvidos em ambientes promotores de inovação existentes na região.

Curto

2.1.4. Promover a formação de recursos humanos compatível com as demandas atuais e futuras do setor produtivo regional.

Médio

2.1.5. Estimular o empreendedorismo, em particular o de base tecnológica.

Curto

2.1.6. Promover atividades de P&D e de extensão tecnológica voltadas para o fortalecimento, a
diversificação, a ampliação dos mercados e a sustentabilidade da agricultura familiar.

Curto

2.1.7. Incentivar atividades de P&D relativas à preservação e conservação do solo, da água e meio ambiente.

Médio

2.1.8. Incentivar atividades de P&D e a adoção de soluções inovadoras relativas a cidades sustentáveis.

Médio

2.1.9. Promoção eventos nacionais e internacionais relativos ao conhecimento e difusão de novas
tecnologias de interesse regional.

Médio

2.1.10. Incentivo à estudos e pesquisas relativos à área de CT&I.

Curto

2.1.11. Estabelecer políticas de captação de recursos visando fortalecer os ambientes promotores da
inovação existentes nos municípios da região.

Médio

2.1.12. Promover a atração de investimentos em segmentos de maior intensidade tecnológica e portadores
de futuro para a região.

Curto

2.1.13. Promover a estruturação de Clusters ou Distritos de Inovação na região, em particular voltados
para os agronegócios.

Médio

2.1.14. Promover soluções inovadoras de marketing regional.

Curto

2.1.15. Articulação das ações entre vários organismos públicos e privados envolvidos na formulação
da política de inovação com outros municípios, estados, União e, em especial, entre os municípios que
integram Metrópole Paraná Norte.

Curto

Custos implícitos nos custos
dos Programas Regionais de
Especializações Inteligentes
e de Cidades Sustentáveis.

2.2. AGROQUÍMICA AMBIENTAL
DESCRIÇÃO
Programa voltado para o fomento do setor industrial agroquímico regional, de maneira a conformá-lo como um dos fatores de crescimento econômico, de alcance
comercial de produtos regionais, de arregimentação de capacidades sistêmicas de inovação e de extravasamento de conhecimento técnico-científico para outras
cadeias produtivas.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

2.2.1. Integrar diversos agentes regionais para cooperação com vistas à formação de um sistema de
inovação agroquímica.

Curto e médio

25.000,00

2.2.2. Obtenção de fomento e articulação de atores com visão para inovação em produtos agroquímicos,
sobretudo com melhor performance ambiental e em processos produtivos capazes de diminuir o impacto
dos rejeitos no sistema hídrico regional e em marketing voltado para o mercado ambientalmente amigável.

Curto, médio e longo

5.000.000,00

2.2.3. Articulação da cadeia agroquímica e atores voltados para gestão comercial, com vistas à ampliação
do alcance de mercados de destino e do volume das vendas extrarregionais e das exportações do setor.

Curto, médio e longo

25.000,00
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2.3. PROGRAMA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÕES INTELIGENTES
DESCRIÇÃO
De forma referenciada pela experiência da atual política de desenvolvimento regional da União Europeia, criar um Programa de Especializações Inteligentes, por
meio da estruturação de Plataformas Temáticas de Especializações Inteligentes nos municípios da MPN.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

2.3.1. Promover iniciativas de Especialização Inteligente nos municípios da MPN: Tecnologia em Saúde;
Modernização Industrial, Indústria 4.0, Bioenergia, Energia Solar, Agricultura Inteligente (4.0), Agricultura de
alimentos (agrifood), Agricultura Periurbana, TIC, Economia Circular, Bioeconomia, Turismo, Design e Logística.

Longo

6.500.000,00
(Referênncias: Produtech
/ Portugal: https://
s3platform.jrc.ec.europa.
eu/policy-instruments)

2.3.2. Explorar as possibilidades de convergência (ou menor competição) e de sinergia dessas iniciativas
visando expandir o dinamismo e a competitividade regional.

Longo

160.000,00
(2,5% da rubrica anterior)

2.3.3. EVTEAs de complexos empresariais, associados a centros logísticos multimodais.

Curto

300.000,00

2.3.4. Hospital regional de excelência.

Curto

75.000.000,00

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Médio

2.500.000,00

2.4. PROGRAMA REGIONAL DE CIDADES SUSTENTÁVEIS
DESCRIÇÃO
Definir estratégias de PD&I voltadas para a promoção de Cidades Sustentáveis.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE
2.4.1. Promover e implementar, de forma integrada, soluções inovadoras de cidades sustentáveis as nas áreas de:
1. Ecoinovação;
2. Energia renovável;
3. Serviços ecossistêmicos;
4. Bioeconomia; e
5. Economia circular.
2.500.000,00
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2.5. PROGRAMA REGIONAL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: E-DIGITAL MPN
DESCRIÇÃO
Elaborar um Programa de Transformação Digital para a Metrópole Paraná Norte - E-Digital MPN tendo por referência a Estratégia de Transformação Digital formulada
pelo Governo Federal (Decreto nº 9.319/2018) e experiências relevantes que podem ser identificadas em nível internacional.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Curto

150.000,00

Médio

50.000,00

2.5.1. Promover os seguintes Eixos Habilitadores:
a) infraestrutura e acesso às tecnologias de informação e comunicação: objetiva promover a ampliação do acesso
da população à internet e às tecnologias digitais, com qualidade de serviço e economicidade;
6. pesquisa, desenvolvimento e inovação: objetiva estimular o desenvolvimento de novas tecnologias, com a
ampliação da produção científica e tecnológica, e buscar soluções para desafios nacionais;
7. confiança no ambiente digital: objetiva assegurar que o ambiente digital seja seguro, confiável, propício aos
serviços e ao consumo, com respeito aos direitos dos cidadãos;
8. educação e capacitação profissional: objetiva promover a formação da sociedade para o mundo digital, com
novos conhecimentos e tecnologias avançadas, e prepará-la para o trabalho do futuro; e
9. e) dimensão internacional: objetiva fortalecer a liderança brasileira nos fóruns globais relativos a temas digitais,
estimular a competitividade e a presença das empresas brasileiras no exterior, e promover a integração regional
em economia digital.
2.5.2. Promover os seguintes Eixos de Transformação Digital:
a) transformação digital da economia: objetiva estimular a informatização, o dinamismo, a produtividade e a
competitividade da economia brasileira, de forma a acompanhar a economia mundial; e
10. cidadania e transformação digital do Governo: tornar as Prefeituras Municipais mais acessível à população e
mais eficiente em prover serviços ao cidadão.
2.6. DESCONCENTRAÇÃO ECONÔMICA REGIONAL
DESCRIÇÃO
Programa voltado para a desconcentração econômica e formação de complementaridades econômicas regionais com base em novos investimentos e especializações em municípios com menor
participação no volume de negócios da região, com especial atenção aos municípios de Marialva, Mandaguari, Sarandi, Paiçandu, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, Cambira e Jataizinho.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

2.6.1. Adequação tributária e dos marcos regulatórios territoriais municipais para estímulo ao recebimento
de investimentos e para a formação de iniciativas de empreendedorismo.

Curto e médio

100.000,00

2.6.2. Planos Municipais de Atração de Investimentos.

Curto e médio

40.000,00

2.6.3. Priorização de alocação de investimentos estatais, especialmente em infraestrutura logística, ensino
e pesquisa, em áreas dos municípios adjacentes aos maiores centros regionais.

Médio e longo

100.000,00

2.7. COOPERAÇÃO
DESCRIÇÃO
Cooperativas de produtores, formalmente estabelecidas favorecem o desenvolvimento da agricultura sustentável, permitindo – via, por exemplo, de rateio de custos
fixos, acesso a linhas de créditos facilitadas, linhas de beneficiamento da produção – preços de produção local mais competitiva. É um estimulo à produção agrícola
mais próxima a valores associados à sustentabilidade ambiental, um meio de evitar a evasão do campo e garantir melhores condições de negociação ao produtor
agrário. Não se estabelece como medida única, mas associada a outras políticas de melhoria de qualidade de vida da população rural e periférica
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

2.7.1. Estimular e fortalecer a cooperação e o associativismo para armazenagem de grãos e atuação.

Curto

300.000,00

2.7.2. Estimular o associativismo e o cooperativismo para coleta seletiva, seleção e reciclagem dos resíduos sólidos recicláveis.

Curto

300.000,00

2.7.3. Estimular desenvolvimento de planos de roteirização em sistemas "Milk Run" para pequenos produtores
através das cooperativas.

Curto

300.000,00

2.7.4. Fortalecer a agroindústria familiar e as APLs de agroindústrias.

Curto

300.000,00
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2.8. TURISMO PÉ-VERMELHO
DESCRIÇÃO
Programa voltado para identificar, fomentar e divulgar as atividades turísticas da região de abrangência do Plano, considerando as características locais e regionais,
promovendo a integração das agendas e calendários de eventos assim como a complementaridade das atividades.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

2.8.1. Realizar inventário turístico regional, com vistas à sua integração em roteiros regionais.

Curto

-

2.8.2. Aproveitar o potencial turístico cultural para a elaboração de um roteiro turístico na região
(diversidade cultural).

Curto

-

2.8.3. Agenda regional de eventos.

Médio

-

2.9. EIXO DO CONHECIMENTO
DESCRIÇÃO
Ao longo da requalificação urbana esperada e da infraestrutura verde inserida na área urbana, deverão ser instalados usinas do conhecimento, bibliotecas,
laboratórios e centro de ensinos técnicos de modo a promover a melhora da capacidade técnica da população, além de estimular um ambiente científico e de
inovações tecnológicas na região.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

2.9.1. Fortalecer o ensino politécnico na região, criando vilas de ofícios e cursos de aperfeiçoamento aumentando
a capacitação nos setores produtivos.

Médio e longo

-

EIXO INSTITUCIONAL
PRINCÍPIOS
(RELAÇÃO ODS)

METAS

3.1. Estruturação Institucional.

Fortalecimento da gestão pública em bases participativas e integradas entre os
governos estaduais e locais e os setores estratégicos envolvidos.
Órgãos de Gestão equipados e instrumentos de gestão compartilhada em
pleno funcionamento, além de Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável
fiscalizado e monitorado.

PROGRAMA

3.2. Participação social na gestão
da política urbana.
8 – 10 – 11

Desenvolvimento de banco de dados integrado da região referente ao Eixo das
Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá.

3.3. Fortalecimento Operacional e de Manutenção.
3.4. Estruturação e Manutenção do
Sistema Integrado de Informações.

3.1 ESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL
DESCRIÇÃO
O Programa tem como foco a criação dos procedimentos legais para o funcionamento da gestão participativa. A gestão do Eixo Paraná Norte é entendida como
primordial para o desenvolvimento sustentável do território e implementação de estratégias, programas e ações possibilitando o fortalecimento da região. Além disso,
prevê dotar os municípios da região de normas específicas, mecanismos e instrumentos necessários ao desenvolvimento da gestão integrada. Inclui a realização de
identificação dos procedimentos necessários e adequados ao desenvolvimento sustentável da região. Esse programa pressupõe (i) identificar o dimensionamento da
entidade gestora; (ii) definir os procedimentos necessários à viabilização de seu funcionamento; (iii) elaborar os instrumentos necessários tanto à regulamentação de
suas atividades como ao prosseguimento de suas ações enquanto indutora do desenvolvimento regional.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE
3.1.1. Estruturação da entidade gestora específica para a Região do Eixo Paraná Norte.
3.1.2. Elaboração e aprovação de normas específicas para apoio à gestão integrada e mecanismos de cooperação.
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PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Curto

450.000,00

Curto e médio

450.000,00

3.2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA
DESCRIÇÃO
Apoiar e fortalecer a estruturação de associações representativas da sociedade civil organizada, promovendo campanhas, oficinas, preparação de material didático
e de apoio, bem como realização de eventos populares para divulgação dos princípios, diretrizes e objetivo do Planos e principais ações propostas. Elaborar e
desenvolver programa e projetos de inclusão social específicos para cada município e ação estratégica, perpassando a legislação urbana do respectivo município.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

3.2.1. Instituição de Conselhos e Comissões para ampliar os debates e proporcionar a participação
efetiva e eficaz da comunidade na gestão democrática de política urbana (modernização e atualização
dos instrumentos de participação das redes sociais).

Curto e médio

3.500.000

3.3. FORTALECIMENTO OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO
DESCRIÇÃO
Dotar os municípios do Eixo Paraná Norte de mecanismos e instrumentos necessários ao desenvolvimento da gestão integrada. O fortalecimento dos órgãos inclui
a realização de diagnóstico da situação atual das gestões municipais, buscando fortalecer a gestão integrada. Trata de diagnosticar os pontos críticos que tenham
interface com as proposições do Plano para o Eixo Paraná Norte ou ao planejamento, monitoramento e controle de seus programas e ações. Envolve ações para
instalação ou melhoria das condições necessárias para tal exercício, prevendo equipamentos, apoio tecnológico, melhoria de processos e procedimentos de trabalho,
composição e capacitação de equipes, normas e outros instrumentos reguladores da gestão integrada, além de aquisição de veículos e de equipamentos, inclusive
de informática, para os órgãos específicos que tenham função referente à gestão e fiscalização de estratégias, programas e ações contempladas no Plano do Eixo
Paraná Norte.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

3.3.1. Estruturação e fortalecimento dos órgãos municipais para a gestão integrada.

Médio

250.000,00

3.3.2. Capacitação de Gestores Públicos dos Órgãos envolvidos com a gestão integrada.

Médio

110.000,00

3.3.3. Aquisição de veículos e equipamentos para órgãos relacionados ao planejamento integrado.

Médio

150.000,00

3.4. ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES
DESCRIÇÃO
Acompanhar e monitorar a implantação do Plano do Eixo Paraná Norte, visando a indução do desenvolvimento da região norte do estado e a ocupação sustentável
do território que compõe o Eixo. Deverá também buscar o alinhamento com estratégias e metas propostas pelo Plano e os programas e ações desenvolvidas e suas
interfaces com os órgãos estaduais e municipais, favorecendo, dentre outros aspectos, a integração e a articulação das informações; e a integração de ações
entre os diversos entes dando agilidade e proficiência no acompanhamento da implantação do Plano e colaborando na identificação de possíveis necessidades
de correção de rumo integrada. Trata de diagnosticar os pontos críticos que tenham interface com as proposições do Plano para o Eixo Paraná Norte ou ao
planejamento, monitoramento e controle de seus programas e ações. Envolve ações para instalação ou melhoria das condições necessárias para tal exercício,
prevendo equipamentos, apoio tecnológico, melhoria de processos e procedimentos de trabalho, composição e capacitação de equipes, normas e outros instrumentos
reguladores da gestão integrada, além de aquisição de veículos e de equipamentos, inclusive de informática, para os órgãos específicos que tenham função referente
à gestão e fiscalização de estratégias, programas e ações contempladas no Plano do Eixo Paraná Norte.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE
3.4.1. Estruturação, alimentação e operação do sistema integrado de informações.

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Médio e Longo

480.000,00
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EIXO INFRAESTRUTURAL
PRINCÍPIOS
(RELAÇÃO ODS)

METAS

PROGRAMA
4.1. Hub Logístico Sul-Americano.

Estruturar a rede logística na região, facilitando o escoamento da produção.

6 – 7 – 9 – 11 – 12

Saúde e bem-estar.
Direito à moradia digna.

4.2. Conectividade norte-metropolitana
– Metrô Pé-Vermelho.

3 – 10 - 11

4.3. Oferecer mais opções de atividades
à população da região.

10-11

4.4. Habitação de Interesse Social Macrorregional.

4.1 HUB LOGÍSTICO SUL-AMERICANO
DESCRIÇÃO
As cidades mais polarizadas concentram atividades econômicas e consequentemente as arrecadações fiscais decorrentes das mesmas. Uma região mais integrada
torna-se mais forte e competitiva, ao passo que a distribuição destas atividades ao longo do eixo da Metrópole Paraná Norte pode fomentar a economia das cidades
periféricas e possibilitar o desenvolvimento de cadeia produtiva mais diversificada – o que contribui para condições mais salutares ao solo explorado pela agricultura.
Além disso, o desenvolvimento de sistema de transportes multimodal, com características operacionais diversificadas (velocidade, capacidade, confiabilidade, custo
e flexibilidade), abre espaço a produções de maior valor agregado (fruticultura, floricultura, piscicultura, entre outros). A Metrópole Paraná Norte está inserida em
uma posição, que decorrente da estruturação da Ferrovia Norte-Sul tem potencial para transformar-se em um dos hubs logísticos mais importantes da América Latina.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

4.1.1. Adequação do sistema institucional para captação de recursos para infraestrutura via transferência de potencial construtivo.

Curto

300.000,00

4.1.2. Desenvolvimento de estudos de alternativas (EVTEA) para traçados para faixa de infraestrutura logística.

Curto

300.000,00

4.1.3. Projeto e execução de desvio ferroviário de trens de carga.

Longo

220.000.000,00

4.1.4. Modernização de pátios ferroviários existentes e implementação de pátios intermediários.

Médio

70.000.000,00

4.1.5. Projeto e execução de sistema dutoviário para transporte de materiais combustíveis.

Longo

40.000.000,00

4.1.6. Desenvolvimento de estudos de alternativas (EVTEA) para implantação de aeroporto de carga.

Curto

500.000,00

4.1.7. Projeto e execução de aeroporto voltado ao transporte de cargas.

Médio

200.000.000,00

Longo

40.000.000,00

Longo

10.000.000,00

Curto

40.000.000,00

Médio

90.000.000,00

Curto

790.000.000,00

4.1.8. Projeto e execução de infraestrutura de transporte fluvial (terminais e adequação de hidrovia) integrado ao sistema
rodoviário e à Ferrovia Norte-Sul.
4.1.9. EVTEAs e implementação de centros logísticos multimodais, com estruturas de apoio ao comércio, armazenamento e transbordo de cargas.
4.1.10. Requalificação rodoviária dos eixos estruturantes, com duplicação dos segmentos rodoviários e aumento de
mobilidade via restrição de pontos de controle.
4.1.11. Requalificação rodoviária dos eixos de acessibilidade com melhoria das condições de segurança e redução de
interseções em nível (com conflito).
4.1.12. Readequação viária em trechos urbanos, com adequação de infraestruturas de apoio multimodal (não motorizados,
transporte público, etc.).
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4.2. CONECTIVIDADE NORTE-METROPOLITANA – METRÔ PÉ-VERMELHO
DESCRIÇÃO
A descentralização de uma dada região pressupõe a atração de viagens às áreas em desenvolvimento, e consequentemente, a necessidade de deslocar-se “de” e
“para” elas. Da implementação de centros logísticos admite-se a geração de empregos, em escalas muitas vezes maiores que as indústrias tipicamente associadas
à fomentação econômica (tais como montadoras, por exemplo). Dessa maneira, além de amplificar e diversificar o transporte de cargas, é indispensável atuar de
maneira concomitante no transporte de pessoas ao longo deste eixo, proporcionar meios de conectar extremos da Metrópole Paraná Norte, garantindo adequados
tempos de viagens, condições de conforto e integração que associe as benesses de cada modalidade com as demandas de infraestrutura que permitam a combinação
multimodal de transportes. Ademais, cabe reforçar que às soluções destinadas às pessoas, é fundamental um enfoque estético, um projeto atrativo e convidativo à
convivência social, e em particular que estimule o uso de modalidades de transporte coletivo.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Curto

4.000.000,00

Curto

100.000.000,00

Médio

100.000.000,00

Longo

25.000.000 por km

4.2.5. Requalificação do uso de solo ao longo dos eixos ferroviários convertidos ao transporte de passageiros.

Curto

30.000.000,00

4.2.6. Tratamento paisagístico dos espaços intersticiais de rodovias, pontos de conexão e ferrovias.

Curto

390.000.000,00

4.2.7. Reduzir o tempo de deslocamento moradia, trabalho e lazer em ações de mobilidade e acessibilidade.

Médio

15.000.000,00

4.2.1. Adequação dos PDM às condições de integração e possibilidades de transações de potenciais construtivos e usos
de solo.
4.2.2. Implantação de corredores urbanos de transporte público intermunicipal de passageiros com incorporação de
conexões verdes e ciclovias nas ruas paralelas às principais vias, quando possível.
4.2.3. Estruturação viária com estímulo ao uso de anéis de desvio de tráfego: readequação rodoviária com segmentos
voltados à mobilidade e acessibilidade.
4.2.4. Implementação do sistema de transporte coletivo - Metrô Pé-Vermelho - a partir do reaproveitamento da faixa
ferroviária existente.

4.3. INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA
DESCRIÇÃO
Este programa tem como objetivos oferecer mais opções de atividades de esporte, lazer e cultura à população da região bem como possibilitar a implantação
de programas sociais, proporcionando bem-estar e qualidade de vida, oportunizando a convivência social e o aumento da autoestima, desenvolvendo o senso de
cidadania.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE
4.3.1. Implantação de instalações esportivas e de lazer de âmbito regional.
4.3.2. Reaproveitamento e recuperação de equipamentos sociais e estruturas de serviços públicos em
áreas carentes e povoados passíveis de reassentamentos urbanos e adensamento populacional.

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Curto

-

Curto

-

4.4. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL MACRORREGIONAL
DESCRIÇÃO
Tendo em vista a existência de um déficit habitacional de aproximadamente 15.664 famílias na região, sendo que a faixa de renda entre 0 e 3 SM, corresponde à
72% desse total, a produção de habitação de interesse social torna-se uma necessidade de curto, médio e longo prazo. Vale lembrar ainda, que a localização de
novas habitações envolve uma importante questão de caráter regional, de forma a evitar/eliminar a concentração existente nos municípios de Londrina e Maringá
que respondem atualmente por 53% e 28% respectivamente do total do déficit.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

4.4.1. Elaboração do Programa Regional de Habitação de Interesse Social, que atenda as diretrizes do
PMPN, com indicativo das áreas dentro da região para a implantação de HIS.

Curto

4.000.000,00

4.4.2. Elaboração do Programa Regional para redução da inadequação habitacional.

Curto

5.000.000,00
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EIXO AMBIENTAL
PRINCÍPIOS
(RELAÇÃO ODS)

METAS

PROGRAMA

Elaboração de estudo hidrogeológico para a Região da Metrópole Paraná Norte.

5.1. Reserva Subterrânea

Criação de áreas de proteção natural, cumprimento das obrigações legais de
preservação ambiental e proposição de um corredor de biodiversidade.

5.2. Escudo Verde

Criar faixas de regulação de atividades antrópicas a partir das margens dos rios.

5.3. Infraestrutura Verde

Implantar sistemas agroflorestais e correlatos na região, especialmente inseridos
na Infraestrutura Verde.

5.4. Agroflorestas

6 – 11 – 13 – 15

Implantar práticas sustentáveis de redução de emissões de GEE na agropecuária

5.5. Agricultura de Baixo Carbono

Eliminar a destinação inadequada de resíduos.

5.6. Lixo Zero

Aproveitar os resíduos gerados na região para produção de energia.

5.7. Lixo Energético

Compensar com contrapartida financeira iniciativas privadas de preservação e
recuperação ambiental.

5.8. Compensações Sustentáveis

5.1 RESERVA SUBTERRÂNEA
DESCRIÇÃO
Estudos hidrogeológicos para a Região da Metrópole Paraná Norte.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

5.1.1. Estabelecer um padrão geoquímico de referência da qualidade natural da água subterrânea por
aquífero local.

Curto

50.000,00

5.1.2. Identificar e mapear as áreas com anomalias e/ou alterações de qualidade, e que impliquem em
medidas particulares de gestão.

Curto

100.000,00

5.1.3. Gerar informações de detalhe relativas às disponibilidades hídricas subterrâneas em áreas com
maior volume de outorgas e/ou com projetos de ampliação da rede de explotação.

Médio

200.000,00

5.1.4. Construir um banco de dados geoquímicos da qualidade das águas subterrâneas da região da
Metrópole Paraná Norte – valendo-se de dados preexistentes.

Médio

50.000,00

5.1.5. Implantar rede de monitoramento da qualidade da água.

Médio

250.000,00
(anual)
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5.2. ESCUDO VERDE
DESCRIÇÃO
Ações voltadas para a identificação e criação de áreas de preservação e conservação ambiental para a melhoria da qualidade da água superficial e subterrânea,
mitigação e adaptação às mudanças climáticas e criação de oportunidades econômicas sustentáveis.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

5.2.1. Estabelecer metodologia para a delimitação das áreas de restrição.

Curto

50.000,00

5.2.2. Verificar a integração dos planos e programas já implantados nos municípios e áreas do CAR com
as áreas de restrição a serem definidos.

Curto

50.000,00

5.2.3. Delimitar as áreas restritivas.

Curto

60.000,00

5.2.4. Criação dos Corredores de Biodiversidade.

Médio

90.000,00

5.2.5. Criar decretos, leis, portarias e resoluções das unidades de conservação a serem definidas e
incorporar áreas como restrição no sistema de licenciamento ambiental.

Médio

20.000,00

5.2.6. Estimular a utilização de mecanismos de compensação financeira.

Médio

40.000,00

5.2.7. Monitorar e fiscalizar quanto à manutenção das áreas criadas e recuperadas.

Médio

100.000,00
(anual)

5.3. INFRAESTRUTURA VERDE
DESCRIÇÃO
O intuito deste programa é criar, a partir das margens dos rios presentes na região, faixas diferenciadas de ocupação, orientadas principalmente à proteção dos
recursos hídricos e à mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

Curto

500.000,00

5.3.2. Implantar os elementos da infraestrutura verde.

Médio

50.000.000,00

5.3.3. Criar aplicativo de incentivo ao plantio de árvores.

Médio

30.000,00

5.3.4. Monitorar e fiscalizar quanto à manutenção das faixas criadas.

Médio

100.000,00
(anual)

5.3.1. Elaborar projeto de implantação da infraestrutura verde.

5.4. AGROFLORESTAS
DESCRIÇÃO
Programa voltado ao incentivo da utilização de Sistemas Agroflorestais (SAF) em conjunto ou substituição das atividades
agropecuária, especialmente nas faixas da infraestrutura verde, corredores de biodiversidade e áreas degradadas.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

5.4.1. Intensificar a publicação ou disponibilização de materiais dos sistemas agroflorestais para os
produtores da região da Metrópole Paraná Norte.

Curto

100.000,00

5.4.2. Apresentar por meio de estudos de caso as vantagens em aplicar os sistemas nas propriedades rurais.

Curto

90.000,00

5.4.3. Propor programas de incentivo fiscal a utilização de sistemas agroflorestais.

Curto

30.000,00
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5.5. AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO
DESCRIÇÃO
Programa de divulgação e incentivo à implantação de sistemas de Agricultora de Baixo Carbono – ABC.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

5.5.1. Intensificar a publicação ou disponibilização de materiais relacionados ao Plano ABC.

Curto

100.000,00

5.5.2. Propor programas de incentivo a adesão ao Plano ABC.

Curto

30.000,00

5.5.3. Garantir suporte técnico aos produtores rurais.

Curto

Não se aplica

5.5.4. Monitorar e fiscalizar a implantação do Plano ABC.

Curto

100.000,00

5.6. LIXO ZERO
DESCRIÇÃO
A fim de reduzir ao máximo todo resíduo disposto inadequadamente na região, o programa Lixo Zero pretende incentivar, através de suas ações, a ampliação dos
sistemas de coleta, tanto no ambiente urbano quanto no rural, promover a redução, reutilização e reciclagem, eliminar lixões clandestinos e quaisquer outras formas
de disposição inadequadas, estudar a viabilidade de novos aterros, consórcios intermunicipais, e ainda instalar políticas de logística reversa e economia circular.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

5.6.1. Ampliação do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos nos municípios da Metrópole Paraná Norte.

Curto

700.000,00
(anual)

5.6.2. Apoiar campanhas de conscientização de 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).

Curto

100.000,00

5.6.3. Executar Plano de Encerramento de Lixões e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

Médio

150.000,00

5.6.4. Realizar estudos de implantação de Aterros Sanitários na região.

Curto

80.000,00

5.6.5. Incentivar a criação de cooperativas de reciclagem para alocar os coletores de material reciclável.

Curto

100.000,00

5.6.6. Elaborar Plano de Logística Reversa.

Curto

100.000,00

5.6.7. Elaborar Plano de Economia Circular.

Curto

100.000,00

5.6.8. Elaborar Plano de coleta seletiva regional.

Curto

50.000,00

5.6.9. Ampliar a coleta de resíduos nas áreas rurais.

Médio

50.000,00

5.7. LIXO ENERGÉTICO
DESCRIÇÃO
Programa para implantação da tecnologia para aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos nos aterros sanitários dos municípios pertencentes à
Metrópole Paraná Norte.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

5.7.1. Realizar estudo de viabilidade econômico-ambiental para implantação de tecnologias para
aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos.

Curto

50.000,00

5.7.2. Implantar tecnologia de geração de energia através do biogás.

Médio

15.000.000,00
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5.8. COMPENSAÇÕES SUSTENTÁVEIS
DESCRIÇÃO
Estabelecimento de mecanismos de compensação financeira à produtores rurais, empresas privadas e imóveis urbanos que promovem o desenvolvimento ambiental da região.
PROJETO/AÇÃO DECORRENTE

PRAZO

CUSTO ESTIMADO (US$)

5.8.1. Identificar programas existentes de nível nacional e a viabilidade para aplicá-los na região da Metrópole
Paraná Norte, bem como seus mecanismos de implantação, monitoramento e contrapartida financeira.

Curto

5.000,00

5.8.2. Identificar programas existentes de nível estadual, estimulando a aderência de proprietários
de imóveis que promovem a preservação de serviços ecossistêmicos em suas propriedades rurais aos
programas locais, através da conscientização e educação ambiental.

Curto

5.000,00

5.8.3. Fornecer apoio técnico aos proprietários através da capacitação de técnicos que estejam em
contato com os proprietários interessados, a fim de orientá-los quanto aos procedimentos de execução e
monitoramento envolvidos do processo.

Curto

50.000,00
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Anexo – Participação Social
O Plano da Metrópole Paraná Norte foi elaborado através da análise e
diagnóstico de dados existentes e da compreensão da realidade atual
da região, construindo uma visão de futuro por meio do diálogo e de
contribuições recebidas pela sociedade local.
As atividades de participação social foram divididas em dois grupos:
oficinas participativas e audiências públicas. Com exceção do primeiro
grupo de reuniões, denominadas “Oficinas de Engajamento”, as oficinas
são eventos técnicos, dos quais participaram os representantes das
equipes de acompanhamento e equipes técnicas estaduais, municipais
e do Consórcio Cobrape-Urbtec. Nesses eventos, foram programadas
atividades técnicas e dinâmicas participativas, específicas para cada
fase em que o projeto se encontrava.
As audiências públicas são eventos abertos ao público, onde os resultados
de cada etapa do Plano foram divulgados, discutidos e referendados
pela sociedade local.
Ao longo dos 20 meses de elaboração do plano, mais de 20 reuniões
técnicas, 21 oficinas participativas e 4 audiências públicas envolveram
mais de 700 pessoas - representantes da sociedade civil organizada e
dos poderes públicos federais, estaduais e municipais.

Oficinas Participativas

Datas e locais de realização das Oficinas de Engajamento
Município

Data

Local

Londrina

16/07/2018

Auditório da Prefeitura
Municipal de Londrina

Cambé

17/07/2018

Centro de Artes e Esportes de Cambé

Rolândia

18/07/2018

Centro Cultural Nanuk

Arapongas

18/07/2018

Auditório da Prefeitura
Municipal de Arapongas

Apucarana

19/07/2018

Auditório do CREA

Paiçandu

23/07/2018

Casa da Cultura

Sarandi

23/07/2018

Câmara Municipal de Sarandi

Marialva

24/07/2018

Prefeitura Municipal de Marialva

Mandaguari

24/07/2018

Auditório da FAFIMAN

Jandaia do Sul

25/07/2018

Audit. Municipal Prof. Lourenço
Ildefonso da Silva

Cambira

25/07/2018

Teatro Municipal (Casa da Cultura)

Mandaguaçu

26/07/2018

Câmara Municipal de Mandaguaçu

Ibiporã

27/07/2018

Auditório da ACEIBI

Jataizinho

27/07/2018

Salão do Rotary Club

Maringá

21/08/2018

Auditório Hélio Moreira

Oficinas de Engajamento
As Oficinas de Engajamento foram realizadas em quinze reuniões, uma
por município, conforme o cronograma apresentado na tabela a seguir.
Com o objetivo principal de apresentar o Plano da Metrópole Paraná
Norte e as propostas de entendimento de sua constituição e do seu Plano
de Trabalho, ao mesmo tempo as oficinas promoveram o engajamento
das sociedades municipais mobilizadas para participação nos trabalhos.
Nas reuniões foram eleitos os representantes de cada municipalidade que
se voluntariaram a se envolver nas discussões para construção coletiva
do diagnóstico, prognóstico e de um pacto social intermunicipal que se
concretiza na definição do Plano de Ação.
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Oficina de Engajamento de Londrina

Oficina de Engajamento de Apucarana

Oficina de Engajamento de Cambé

Oficina de Engajamento de Maringá
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Oficina de Engajamento de Sarandi

Oficina de Engajamento de Mandaguaçu

Oficina de Engajamento de Jandaia do Sul

Oficina de Engajamento de Jataizinho
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Oficinas de Contextualização

Oficina de Contextualização de Londrina

As Oficinas de Contextualização tiveram como objetivo discutir, validar e
complementar o Relatório de Contextualização.
Após a apresentação do conteúdo do relatório aos participantes,
formulários e mapas foram distribuídos aos participantes, com o intuito de
coletar informações locais e regionais que complementaram o estudo de
contextualização. Ao final do evento, os participantes foram convidados
e elaborar as matrizes de “forças, fraquezas, oportunidades e ameaças”,
seguido de um debate sobre os resultados da reunião.
As Oficinas de Contextualização foram realizadas em três reuniões, uma
por município, conforme o cronograma a seguir.

Datas e locais de realização das Oficinas de Contextualização
Município

Data

Local

Londrina

24/04/2019

Centro de Difusão de
Tecnologia do IAPAR

Apucarana

25/04/2019

Senac Apucarana

Maringá

26/04/2019

Unicesumar

Mais detalhes sobre as oficinas de contextualização podem ser
encontradas no Produto 05 – Relatório de Atividades 02, disponível na
página do Plano da Metrópole Paraná Norte: www.metropoleprnorte.
com.br/relatorios.
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Oficina de Contextualização de Apucarana
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Oficina de Contextualização de Maringá

Oficina de Cenários
A Oficina de Cenários teve como objetivo discutir, validar e complementar
o Relatório de Cenários e, também, realizar uma dinâmica participativa,
especialmente preparada para esta etapa do Plano, batizada de “Jogo
dos Municípios”. O principal objetivo da dinâmica foi sensibilizar as partes
interessadas do Plano da Metrópole Paraná Norte sobre a importância
da integração intermunicipal para o atingimento dos objetivos do Plano.
O evento foi realizado nas dependências do Campus da UTFPR em
Apucarana. Detalhes da metodologia e embasamento teórico dos jogos
estão descritos no Produto 03 – Plano de Trabalho Final, disponível
para consulta na página do Plano da Metrópole Paraná Norte: www.
metropoleprnorte.com.br/relatorios.

Oficinas do Plano de Ação
As Oficinas do Plano de Ação foram realizadas em duas etapas, a
primeira em Londrina, no IAPAR no dia 04/09/2019 e a segunda em
Maringá, na Unicesumar no dia 05/09/2019.
Nas reuniões, após a discussão do Relatório do Plano de Ação, foi
solicitada aos participantes a elaboração dos “Mapas de Redes”,
atividade que consistiu em um trabalho cooperativo de identificação
das instituições municipais, regionais ou estaduais relevantes para o
sucesso do Plano da Metrópole Paraná Norte. Cada equipe municipal foi
convidada a desenhar duas redes, uma organizacional e outra funcional.
A primeira rede identifica o nome das instituições e a forma de conexão
ou comunicação entre as demais entidades da mesma rede. A segunda
serve para identificar as funções desempenhadas por essas mesmas
instituições.
A metodologia e os resultados dessa atividade podem ser vistas com
mais detalhes no Produto 08 – relatório de Atividades 03, disponível na
página do Plano da Metrópole Paraná Norte: www.metropoleprnorte.
com.br/relatorios.

Oficina do Plano de Ação em Londrina (04/09/2019)
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Audiências Públicas
As 4 audiências públicas do Plano da Metrópole Paraná Norte foram
realizadas na sede do SENAC no município de Apucarana. A escolha
do município se baseou na posição geográfica mais conveniente para o
acesso do público ao local. Em todos os eventos houve ampla divulgação,
com o uso de jornais e rádios locais e regionais, redes sociais e por
email.
Os relatos das audiências públicas podem ser consultados na página
do Plano da Metrópole Paraná Norte: www.metropoleprnorte/relatorios.

Fotos das Audiências Públicas
Oficina do Plano de Ação em Maringá (05/09/2019)
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Reuniões extras
Além dos eventos oficiais previstos no cronograma do estudo, o Consórcio
Cobrape-Urbtec atendeu a diversos convites da sociedade local e do
Governo do Estado, para aprofundar o debate sobre as questões mais
relevantes do Plano da Metrópole Paraná Norte. A seguir, seguem fotos
das reuniões extras realizadas do longo do período de elaboração do
Plano.

Reunião com diretor do Banco Mundial Martin Raiser em Londrina,
Arapongas e Maringá em 14 e 15/06/2018
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Reunião na ACIL em Londrina, em 22/02/2019

Reunião no Fórum Desenvolve Apucarana, em Apucarana
25/04/2019

Reuniões na ACIM e ACIL, em Maringá e Londrina em 28 e
29/03/2019

Evento ExpoIngá em 16/05/2019

Evento Expo Londrina em 11/04/2019
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Reunião na Prefeitura de Maringá em 17/07/2019

Reunião no CODEM em 20/08/2019

Reunião no Fórum Desenvolve de Londrina em 01/08/2019

Mesa redonda no evento ECOPAR em Londrina em 02/10/2019
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Depoimentos
“ O tempo passado e o tempo futuro, O que poderia ter sido e o que foi,
Convergem para um só fim, que é o tempo sempre presente”.

T.S Eliot

Gratificante e enriquecedor. O tempo em que compartilhamos nossas
memórias, conhecimentos e nossos sonhos, sem esquecer a origem
e a pluralidade de idéias dos pioneiros pés vermelhos e daqueles
que adotaram a terra roxa. É a convergência dos participantes para
retratar um momento presente que não se aprisiona, mas se expande
para o futuro, discutir novos caminhos e rumos em forma de um Plano
de Desenvolvimento. Gratificante foi o esforço de todos, em especial
do Governo do Estado, através de suas Secretarias e da equipe do
Consórcio Cobrape-URBTECS, em realizar este trabalho com a maior
seriedade, integrar e envolver os segmentos representativos da sociedade,
demonstrado nas inúmeras reuniões, consultas e audiências públicas em
todas as cidades relacionadas para o estudo da Região. Enriquecedora
foram as contribuições extraídas durante o processo de debates, discussões
e sugestões, bem como a participação de representantes das Prefeituras
Municipais, instituições e entidades dos setores privados e públicos,
movimentos sociais, associações de segmentos comerciais e industriais,
membros de sociedades rurais e urbanas. Fundamental foi a coleta de
dados e informações para a construção dos cenários e estabelecer
o alicerce para o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da
Metrópole Paraná Norte. No passado, O Tesouro Britânico lançou
sementes nas terras roxas do Paraná. No momento presente, buscamos
junto ao Banco Mundial fortalecer e irrigar as raízes da cultura de pés
vermelhos. Tornar a região mais competitiva sem comprometer o seu
desenvolvimento com sustentabilidade e a qualidade de vida de seus
moradores.

Luiz Masaru Hayakawa – Consórcio Cobrape-URBTEC

“Com um Planejamento Territorial construído coletivamente, com
vontade política, superando as dificuldades inerentes do processo,
potencializando os ativos existentes, dotando de infraestruturas indutoras
de desenvolvimento, certamente promoveremos um novo ciclo de
desenvolvimento regional que poderá atrair investimentos públicos e
privados, nacionais e internacionais, contribuindo sobremaneira para
o desenvolvimento da região e do Estado do Paraná e tornando-se
referência nacional e internacional.”

Luiz Figueira de Mello – Assessor de Assuntos Estratégicos Gabinete da Prefeitura de Londrina / Diretor de Projetos do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina
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“A Agência Terra Roxa considera o Plano da Metrópóle Paraná Norte um
divisor de águas para a região, pois pensa o Norte do Paraná de uma
forma conectada, identificando seus ativos, os desafios e as oportunidades
que temos para que, promovendo a integração, o engajamento de
liderança, de atores, de desenvolvimento dos municípios e da sociedade
civil organizada, possamos criar uma visão de futuro tendo uma linha de
ação com projetos estruturados que possibilitem agir de forma estruturada
junto ao Banco Mundial e outras instituições que nos deem condições de
executar esses projetos.”

Alexandre Farina – Agência Terra Roxa

“O Plano da Metrópole Paraná Norte é de fundamental importância para
Apucarana, pois trará consigo o planejamento da região, pensando as
quinze cidades e não apenas o interesse de algumas. Ganhamos, com
isso, o respeito e a inserção no contexto regional. O principal ganho é
o planejamento e o fortalecimento regional, otimizando o crescimento
da região de forma ordenada e equilibrada, onde Apucarana, pela sua
logística e estrutura administrativa, pela educação como um todo, saúde,
comércio e planejamento, terá um papel fundamental de irradiação de
desenvolvimento às cidades vizinhas.”

Carlos Mendes – Idepplan Apucarana

“Tive a oportunidade de ler todos os materiais que estão sendo
desenvolvidos e são excelentes. Todas as informações coletadas são
realmente estratégicas e os gestores públicos e a sociedade civil
organizada precisa sim sentar, estudar e entender, principalmente as
questões de infraestrutura que estão sendo levantadas e os projetos,
ações e diretrizes que podem ser realizados em conjunto dentro desse
eixo, portanto o material está sendo muito produtivo e muito bem feito,
com grande profissionalissmo”.

Juliana Franco Afonso – Codem Maringá

“Muito importante este projeto que está sendo construído para a união
dos municípios, desde Jataizinho até Sarandi, no sentido de discutir o
que pode ser melhorado em questões como o meio ambiente, mobilidade
e atração de indústrias. Acredito que precisamos ter a participação de
todos os municípios da região para que juntos possamos discutir metas
que venham de encontro ao desenvolvimento econômico da nossa região”.

Walter Volpato – Prefeito de Sarandi

“Nossa região é muito rica e, com essa perspectiva de união, com as
universidades, com as indústrias, a agricultura e com a produtividade
que a nossa região tem, nós temos tudo a oferecer para o mundo todo e
chamar para que venham investir aqui, que venham participar e trabalhar
conosco. Essa seria a região ideal, onde todos os prefeitos e a população
trabalhassem com um só objetivo”.

Nilson Lopes Andrade – Concidades, Jandaia do Sul

“Essa temática envolvendo os 15 municípios da Metrópole Paraná Norte é
importante para criarmos uma coalisão, um trabalho de desenvolvimento
integrado, principalmente na questão do transporte, uma vez que trata-se
de uma área onde existe um escoamento muito forte do abastecimento de
toda a região. É fundamental a participação de todos os municípios, não
só em benefício de toda a região, mas de todo o cenário paranaense.”

Kleber de Moraes Machado – Vereador, Ibiporã

“Acompanho o Plano da Metrópole Paraná Norte desde o início, e tenho
visto a importância de um plano como esse para organizar a região.
O último plano data da década de 80, então esse plano vem em boa
hora para que possamos ter algumas estratégias para definir o tipo de
desenvolvimento que se deseja para essa região.”

Gilson Jacob – professor de Arquitetura e Urbanismo na UEL

Estamos bastante ansiosos, não apenas pela conclusão, mas pela
continuidade do Plano. Que consigamos consolidar a união dos municípios
e fazer com que a região prospere cada vez mais. É uma região rica, um
povo trabalhador e estamos bem engajados para participar cada vez mais.”

Israel Biason Filho – arquiteto

“Estamos acompanhando o Plano Paraná Norte desde o início e esse
plano traz um alento para a região na criação de empregos e na geração
de renda. Estamos passando por um período de crise desde 2014 e esse
plano é nossa esperança de um novo passo para a região, para que ela
possa se desenvolver e progredir cada vez mais e mostrar seu potencial
para o Paraná e para todo o Brasil.”

Paulo Cruz Correa – professor na Unespar
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