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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é o Relatório de Atividades 04, do Plano da Metrópole Paraná 

Norte - Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Eixo das Metrópoles de 

Londrina, Apucarana e Maringá. 

Este relatório é parte integrante do Produto 11 – Plano de Ações Consolidado, da 

Etapa 4 - Planos de Ação, na qual são formulados e detalhados os planos, programas, 

projetos e ações prioritárias pensados em curto, médio e longo prazo, hierarquizados 

por prazos de execução, acompanhados de propostas orçamentárias, cronogramas 

físicos e indicação preliminar de fontes de recursos que permitam a implementação do 

Plano.  

As estratégias de ação foram definidas segundo as áreas estabelecidas na Etapa de 

Contextualização, ou seja, compreendendo as dimensões sócio-territorial, ambiental, 

infraestrutura, econômica e institucional. Para cada uma dessas dimensões, foram 

estabelecidos os programas e projetos e as respectivas metas a atingir segundo um 

horizonte temporal.  

As propostas consistem em intervenções físicas, estudos complementares e ações 

institucionais que propiciem o equilíbrio entre os componentes da sustentabilidade 

(sociais, econômicas e ambientais), da organização espacial e modernização 

institucional, de infraestrutura e produtiva.  

O presente documento contém o relato e informações associadas às Oficinas do Plano 

de Ações, realizadas nas cidades de Londrina e Maringá nos dias 4 e 5 de setembro 

de 2019, respectivamente. Nas oficinas, foi apresentado e discutido o conteúdo do 

Produto 10 - Plano de Ações Inicial e também foi realizada uma atividade participativa 

denominada “Mapas de Redes”, onde os representantes municipais foram convidados 

a elaborar graficamente propostas de integração institucional entre as entidades e 

organizações existentes no município e na região que possam contribuir para o 

sucesso do Plano.  
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1. OFICINAS DO PLANO DE AÇÃO 

 

1.1 LONDRINA 

 Data do evento: 04 de setembro de 2019 

 Horário: início às 13h00 e conclusão às 18h00 

 Local: Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR Londrina 

 Endereço: Rod. Celso Garcia Cid, 375 - Londrina - PR 

A primeira Oficina do Plano de Ação, realizada em Londrina, foi iniciada pelo 

Coordenador Executivo do Plano da Metrópole Norte, Cláudio Krüger, apresentando 

as estratégias de desenvolvimento e seus respectivos planos e programas constantes 

do Produto 10 – Relatório do Plano de Ações Inicial. Estavam presentes 

representantes de Apucarana, Arapongas, Cambira, Jataizinho, Londrina e Rolândia.  

Além do Coordenador Executivo, estavam presentes pelo Consórcio Cobrape-Urbtec o 

arquiteto e urbanista Luiz Hayakawa, o biólogo Gastão Franco da Luz e o engenheiro 

ambiental Robson Klisiowicz.  

Por parte do Estado, estava presente a Sra. Sônia Maria dos Santos, coordenadora do 

projeto pela Secretaria Estadual de Planejamento.  

Após a apresentação do mapa da Proposta Esquemática de Macrozoneamento, o 

consultor do Consórcio Cobrape-Urbtec Luiz Hayakawa comentou sobre a proposta do 

Governo Estadual em realizar a conexão Pacífico-Atlântico e a interligação entre Foz 

do Iguaçu e Paranaguá. Ainda comenta sobre como as alternativas apresentadas 

neste mapa poderão ter ligações com esta proposta de conexão.  

Posteriormente, o arquiteto e urbanista Gilson Bergoc, representando a UEL, indagou 

sobre a Alternativa 3 da Ferrovia Norte-Sul, apresentada em reunião anterior, se esta 

já estava excluída da proposta. O consultor do Consórcio respondeu que o argumento 

para a exclusão é decorrente da localização do reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Capivara, no rio Paranapanema, mas com influência no rio Tibagi, que inviabilizaria 

esta alternativa.  

Outro participante questiona também em relação à Ferrovia Norte-Sul, a qual se divide 

no mapa nas Alternativas 1 e 2. O consultor comenta sobre a desativação do ramal 

entre Paiçandu e Maringá devido a potenciais riscos de explosão quanto a transportes 

subterrâneos de combustíveis, podendo acarretar em danos das estruturas dos 

edifícios na região de Maringá.  

Ainda, argumenta sobre a possibilidade da abertura de novos distritos logísticos 

através das alternativas propostas e da requalificação urbana nos 15 municípios que 

compõe a Metrópole Paraná Norte.  

Por fim, Luiz Hayakawa descreve os trechos de transporte metropolitano de 

passageiros propostos pelo projeto Metronor (1978), os quais não foram executados, e 
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a possibilidade das universidades subsidiarem com estudos de proposições de 

requalificação urbana. 

O representante da Prefeitura Municipal de Londrina, Luiz Figueira, comentou sobre o 

traçado doo contorno ferroviário sul ser uma proposta fundamental, com possibilidades 

de obtenção de recursos do Banco Mundial.  O consultor Hayakawa enfatiza que esta 

proposta possibilitará a requalificação urbana, impactando na construção dos Planos 

Diretores dos municípios e potencializando economicamente a região.  

Por fim, Luiz Figueira propõe a inserção do Estudo de Viabilidade Técnico Econômica 

(EVTE) do contorno ferroviário sul ser uma ação prioritária dos programas do Plano da 

Metrópole Paraná Norte.  

Voltando à apresentação, o Coordenador Executivo afirma que nas ações de logística 

já está proposto este estudo de viabilidade, contudo de forma genérica, devendo este 

ser enfatizado.  

No início da apresentação dos programas propostos pelo Plano de Ação Inicial, Luiz 

Figueira relata a importância do Sistema Integrado de Informações de todos os 

municípios, com exemplificação de Londrina que está em processo de informatização.  

Com a finalização da apresentação, iniciaram-se os questionamentos dos 

participantes.  

A primeira dúvida foi apresentada por Luiz Figueira quanto à governança e 

institucionalização do Plano, na continuação do projeto após mudança de mandatos, 

propondo a Agência Terra Roxa como gestora do projeto.  

Em resposta, Luiz Hayakawa afirma que o fundamental para ter a continuidade do 

Plano da Metrópole Paraná Norte são recursos financeiros provenientes do Banco 

Mundial, solicitados através do Governo Estadual, pois este não possui tal recurso.  

Replicando, Luiz Figueira relata que os fundos de investimentos na Europa não 

financiam governos diretamente, mas projetos de interesse público, sugerindo assim a 

“agência” trabalhar com o Governo como articuladora para conseguir estes recursos.  

Por fim, ainda neste mesmo tema, Gilson Bergoc afirma ser interessante pensar nesta 

questão, de maneira a institucionalizar a “agência” diminuindo o risco de se extinguir.  

O representante da Agência Terra Roxa, Alexandre Farina, exemplifica esta questão 

apresentando a situação do CODEM (Conselho de Desenvolvimento Econômico de 

Maringá) e do CODEL (Instituto de Desenvolvimento de Londrina). Relata que o 

CODEM é órgão misto entre governo e sociedade civil, apresentando há 25 anos a 

mesma linha de trabalho. Já o CODEL, a cada gestão, altera os interesses e projetos.  

De maneira conclusiva, o Professor Gastão Franco da Luz relata que estas questões 

deverão ser levadas em consideração na constituição desta “agência”.  

Após a conclusão dos debates, foi iniciada a atividade de construção dos Mapas de 

Redes, apresentada na sequência deste relatório.  
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1.2 MARINGÁ 

 Data do evento: 05 de setembro de 2019 

 Horário: início às 13h00 e conclusão às 18h00 

 Local: UniCesumar - Maringá 

 Endereço: Av. Guedner, 1610 - Jardim Aclimacao, Maringá. 

A segunda Oficina do Plano de Ação, realizada em Maringá, foi também iniciada pelo 

Coordenador Executivo do Plano da Metrópole Norte, Cláudio Krüger, apresentando 

os participantes do projeto e as estratégias de desenvolvimento e respectivos planos e 

programas constantes no Produto 10 - Relatório do Plano de Ações Inicial. Estavam 

presentes representantes de Jandaia do Sul, Mandaguari, Maringá, Paiçandu e 

Sarandi. 

Além do Coordenador Executivo, estavam presentes pelo Consórcio Cobrape-Urbtec o 

arquiteto e urbanista Luiz Hayakawa, o biólogo Gastão Franco da Luz e o engenheiro 

ambiental Robson Klisiowicz.  

Por parte do Estado, estava presente a Sra. Sônia Maria dos Santos, coordenadora do 

projeto pela Secretaria Estadual de Planejamento.  

Durante a apresentação do Relatório do Plano de Ações Inicial, Cláudio Krüger 

apresentou a estrutura de gestão proposta para a Metrópole Paraná Norte, com a 

instituição de um Conselho Deliberativo formado por integrantes do Estado, municípios 

e representantes da sociedade civil.  

Nilson Andrade, representante da Prefeitura de Jandaia do Sul, questionou quanto à 

forma de participação da sociedade nessa estrutura. Então, Krüger respondeu 

apresentando a proposta inicial da estrutura com 17 assentos, sendo: 2 do Estado, 6 

do executivo municipal (3 maiores cidades e 3 menores cidades), 3 movimentos 

sociais, 2 da área empresarial, 2 de entidades profissionais e 2 de entidades 

acadêmicas.  

A representante do IPPLAM, Paloma Carpena de Assis, questionou a adequabilidade 

da divisão proposta pelas representações no Conselho Deliberativo, sugerindo que 

seja reestudada a composição e a forma de representação.  

Cláudio Krüger respondeu que a proposta apresentada é preliminar, e que haverá 

discussões a respeito do tema até a elaboração do projeto de lei que irá definir a 

estrutura de gestão.  

Ainda com base nessa mesma questão, a participante Juliana Franco, do CODEM, 

indagou sobre a indicação das instituições para formar o Conselho Deliberativo. Para 

essa questão, a coordenadora Sônia dos Santos respondeu que as participações 

serão realizadas de maneira rotativa, possibilitando a participação de todos os 

interessados e que o regimento deste Conselho será produzido em conjunto pelos 

participantes.  

Ainda em relação a esta questão, Vitor Pereira Junior, do CODEM, comenta sobre a 

importância da participação do Estado na gestão dos recursos financeiros gerenciados 

pelo futuro Conselho a ser criado.  
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Após, Nilson questionou novamente quanto à forma de seleção dos movimentos 

sociais a serem representados e se seriam recebidas sugestões de movimentos para 

compor o Conselho. A representante do Estado responde argumentando que após a 

conclusão do Plano será elaborada a legislação institucionalizando o Plano e 

posteriormente os participantes dessa estrutura.  

A representante da Prefeitura Municipal de Sarandi, Elena Maria da Silva, aproveitou a 

menção de Cláudio Krüger quanto ao aumento do fluxo de composições ferroviárias 

com a implantação da ferrovia Norte-Sul e relatou problemas ocorridos com retenções 

de veículos nas travessias da linha férrea dentro da cidade, como ambulâncias, polícia 

militar e bombeiros, devido às dificuldades de mobilidade provocadas pela ferrovia 

existente.  

Na apresentação da Proposta Esquemática de Macrozoneamento, Luiz Hayakawa 

relata sobre a alternativa da ferrovia Norte-Sul que poderá favorecer mais a região, 

sendo a Alternativa 2 a melhor escolha para atender as regiões. Ainda enfatiza que o 

município de Paiçandu é importante devido à integração com a região de Maringá, 

Mandaguaçu e Sarandi.  

Finalizando a apresentação, o Coordenador Executivo explica os programas propostos 

para cada plano de ação.  

Iniciando a abertura das questões para os participantes, Vitor Pereira Junior do 

CODEM relata ser importante a questão da intermunicipalidade, a união entre os 

municípios e os atores da estrutura do Conselho, sendo necessária a base jurídica 

para o funcionamento desse projeto.  

Outra questão levantada por Juliana Franco do CODEM foi relacionada ao tempo para 

iniciar as reuniões com o Governo do Estado e o processo de institucionalização deste 

Conselho.  

A coordenadora Sônia dos Santos responde esta questão relatando que não há 

prazos estabelecidos até o momento, contudo em novembro deverá estar pronto o 

cronograma especificando essas ações.  

Ainda, Juliana Franco indaga sobre o financiamento dos projetos a serem executados, 

propostos no Plano de Ação, terem a possiblidade de receberem recursos do Banco 

Mundial. De maneira objetiva, Luiz Hayakawa, afirma que os projetos deverão ser 

financiados pelo Banco.  

A representante do IPPLAM, Paloma Carpena de Assis, relatou que esteve presente 

em uma reunião sobre um projeto semelhante e constatou que financiadores 

internacionais não possuem projetos deste tipo para aportar recursos financeiros. 

Ainda comenta que o Banco Mundial e o Fundo Newton possuem interesse nessa 

área. 

Após a conclusão dos debates, foi iniciada a atividade de construção dos Mapas de 

Redes, apresentada a seguir.  
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2. MAPAS DE REDE 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo refere-se às Oficinas do Plano de Ação, para a discussão do 

Produto 10 – Plano de Ações Inicial, com base na Técnica de Mapas de Rede, para o 

atingimento dos objetivos do Plano da Metrópole Paraná Norte. 

O documento contém os resultados obtidos por meio de consulta a informantes 

qualificados indicados pelas prefeituras dos 15 municípios envolvidos, tendo em vista 

servir às tomadas de decisão quanto à previsão referente às organizações que 

poderão ser compreendidas como importantes e/ou interessadas (stakeholders) na 

efetivação da Metrópole Paraná Norte, através de planejamento participativo e suas 

visões de futuro. 

De acordo com o Pensamento Sistêmico, rede é uma forma deliberada de organização 

cujos parceiros aceitam interagir em função de um plano comum, sob as seguintes 

condições: deve haver heterogeneidade dos participantes; empoderamento e 

governança; inter-relações dinâmicas; dissipação, cooperação e solidariedade, como 

formas de ação na parceria.  

Portanto, quando se atua pela perspectiva da metáfora de redes, a questão da 

diversidade de pensamento, a divergência de opiniões e as contradições se desvelam 

claramente. Entretanto, como já se tem claro pela contribuição de inúmeros autores, 

sempre há um padrão no caos aparente, cabendo aos gestores a busca da unicidade 

na diversidade. E este é o valor maior do pensar sistêmico: a identificação dos vieses, 

dos focos de conflitos que somente prejudicam o planejamento quando permanecem 

ocultos, não- ou mal-resolvidos. Constituídas de nós e conexões, nas redes, mais 

importante do que os primeiros, é a qualidade das relações, o que importa e se deve 

buscar. 

Assim, quando se aplica a Técnica de Mapas de Rede em uma prospecção, parte-se 

do pressuposto de que os atores envolvidos possuem uma declaração de 

compromisso (missão, metas, objetivos comuns, ...) que condiciona seus papéis a um 

pacto de conduta. É com base nesse pressuposto que se trabalha com o conceito de 

informante qualificado, para designar os participantes que, formalmente indicados 

compõem a Equipe de Representantes, a qual deve, para poder contribuir, empoderar-

se por meio de participação efetiva, durante todas as ações do Plano. Isso significa 

que, além de pertencer à realidade municipal, o informante deve acompanhar pari 

passu todas as etapas de Oficinas e Relatórios, para poder dizer-se qualificado. 

A RITS (Rede de Informações para o Terceiro Setor) oferece uma síntese elucidativa 

sobre os paradigmas centrais de uma atuação em rede, os quais nortearam as 

análises do corpus obtido para o presente relatório: 

a) Pactos e padrões de rede: referem-se às intencionalidades acordadas pelo 

coletivo responsável, sendo a própria rede a gerar os padrões, a partir dos 

quais os envolvidos deverão conviver, ou rever consensualmente. 
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b) Valores e objetivos compartilhados: é o que une os diferentes 

componentes, tendo em vista ações e projetos. 

c) Participação: a vontade de seus integrantes é o que faz funcionar uma 

rede. 

d) Colaboração: representa a premissa do trabalho enredado. 

e) Multiliderança e horizontalidade: em redes, a liderança provém de muitas 

fontes, sendo que as decisões também são compartilhadas. 

f) Conectividade: as relações e sua qualidade é que mantêm uma rede 

funcionando a contento. 

g) Realimentação e informação: a livre circulação de informações geradas de 

pontos diversos é encaminhada de maneira não-linear a uma infinidade de 

outros pontos, que emitem informação. “O importante nesses fluxos é a 

realimentação do sistema: retorno, feedback, consideração e legitimidade 

das fontes são essenciais para a participação colaborativa e até mesmo 

para avaliação de resultados e pesquisas”.  

h) Descentralização e capilarização: como cada nó da rede é um centro em 

potencial, diz-se que ela mesma não tem centro, uma vez que os nós 

devem ser capazes “de operar independentemente do restante da rede, de 

forma temporária ou permanente, conforme a demanda, ou a circunstância. 

Sub-redes têm o mesmo ‘valor de rede’ que a estrutura maior à qual se 

vinculam”. O que garante a unicidade são os objetivos, as metas, a missão, 

... , compartilhados entre os envolvidos. 

i) Dinamismo: possuindo estrutura plástica, o dinamismo faz com que seu 

movimento ultrapasse fronteiras físicas ou geográficas, em constantes 

modificações, como no ritmo da própria vida. 

Relevante destacar que, com o pensar sistêmico e a correspondente metodologia para 

a consecução de uma Metrópole Paraná Norte, não se tem a pretensão de prever um 

futuro em que ocorra a eliminação, ou a minimização dos setores vigentes de 

administração estatal. Diferentemente, a metáfora de redes propicia a prospecção 

para “futuros” que, levando em conta a complexidade e a imprevisibilidade inerentes a 

qualquer planejamento, busca contribuir com a gestão pública, através de parcerias 

com o setor privado, pressupondo compromissos com o planejar participativo. 

Assim, levando em conta a inevitabilidade de variáveis intervenientes, a partir da 

contribuição de GOLDRATT (1997) na Teoria das Restrições, na construção das redes 

pelos informantes, utilizou-se a indicação de gargalos, entendidos como óbices 

potenciais, diante dos cenários por eles prognosticados.  

No presente trabalho, os informantes foram solicitados à construção de uma Rede 

Organizacional e outra Funcional, sobre a qual deveriam ser aplicados os gargalos 

inferidos, conforme explicitado no protocolo a seguir. 
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2.2. OPERACIONALIZAÇÃO DAS OFICINAS. 

 

Para a obtenção dos dados, foram realizadas duas Oficinas, conforme segue: 

DATA LOCALIDADE LOCAL N./MUNICÍPIOS N./PARTICIPANTES 

04/09 Londrina IAPAR 05 23 

05/09 Maringá UNICESUMAR 06 28 

  

Da dinâmica propriamente dita: 

a) Com os participantes constituindo equipes por Município, deu-se a leitura 

dialogada do Documento de Apoio, tendo em vista a implementação da 

Técnica de Mapas de Rede, para a obtenção das percepções dos informantes, 

quanto às Redes Organizacionais e Funcionais, por eles consideradas 

essenciais ao atingimento do objetivo central do Plano da Metrópole Paraná 

Norte; 

b) Atendimento individual às equipes, conforme a necessidade de 

esclarecimentos. 

 

2.3. PROTOCOLO DA OFICINA 

 

A seguir reproduz-se o Documento de Apoio com o protocolo das instruções para a 

atividade.  
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PARTICIPANTES 

a) 15 (quinze) equipes, cada uma representando um dos seguintes Municípios: 

Arapongas – Rolândia – Cambé – Londrina – Ibiporã – Jataizinho – Apucarana – 

Paiçandu – Maringá – Sarandi – Marialva – Mandaguari - Jandaia do Sul - Cambira e 

Mandaguaçu. 

b) APLICADOR. Representante do Consórcio COBRAPE-URBTEC: Gastão Franco da 

Luiz 

c) OBSERVADORES:  

a. Secretaria de Estado do Planejamento: Sônia Maria dos Santos 

b. Consórcio COBRAPE-URBTEC: Cláudio Krüger, Luiz Hayakawa e Robson 

Klisiowicz. 

OBJETIVO 

Tendo em vista o Termo de Referência do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Eixo das Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá – Plano da Metrópole Paraná Norte, o 

objetivo geral do estudo é traçar, por meio da Técnica de Mapas de Redes, diretrizes e definir 

ações de implementação estratégicas para a organização, desenvolvimento sustentável e 

consolidação de uma ampla região do Estado do Paraná, composta por três regiões 

metropolitanas, a partir do seu núcleo formado por um corredor urbano e definido por uma linha 

de quinze cidades situadas ao longo das BR-369 e BR-376, a que se denominará Metrópole 

Paraná Norte. 

 

 

FUNDAMENTOS PARA A ATIVIDADE 

1. VISÃO SISTEMÁTICA. É modo de percepção das organizações em que, com base 

nos organogramas clássicos, ocorrem centralidades, concentrações, 

homogeneidade dos participantes e linearidade descendente das relações, 

conforme a ilustração abaixo: 

 

 

FIGURA 01 - MODELO LINEAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA METRÓPOLE PARANÁ 
NORTE. 

OS MAPAS DE REDES DOS MUNICÍPIOS 
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2. VISÃO SISTÊMICA. É aquela que, se valendo da Metáfora de Redes, busca expressar 

a complexidade de relações observadas nos processos dinâmicos onde são 

fundamentais a dissipação (em lugar de centralidades e concentrações), a 

heterogeneidade (em lugar de homogeneidade) e a interconectividade (em lugar da 

linearidade), podendo ser representada, conforme a ilustração, a seguir:  

 

 

FIGURA 02 - MODELO SISTÊMICO (REDE) 

 

 

 
 

 

3. REDE. Representada por nós e conexões, é uma forma deliberada de organização, 

cujos participantes interagem em função de um plano comum, sob as seguintes 

condições: 

a- heterogeneidade dos participantes; 

b- empoderamento e governança entre os parceiros; 

c- dissipação, cooperação e solidariedade como forma de ação na parceria; 

d- conexões dinâmicas.  

 

FIGURA 03 - EXEMPLO DE REDE 
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QUADRO 01 - POSSIBILIDADES DE CONEXÕES 

TIPOS DE RELAÇÕES INTERPRETAÇÃO 

 Os participantes A e B estão numa 
mesma rede, porém desconhecem-se 
relações entre ambos.  

 

 

Existe a hipótese, a suspeita, a 

intuição, ... de que os participantes A 

e B mantêm alguma conexão, porém 

a mesma não pode ser comprovada. 

 
Os participantes A e B estão numa 

mesma rede, há relações entre 

ambos, porém desconhecem-se os 

sentidos destas relações. 

 

Os participantes A e B estão numa 
mesma rede e sabe-se que as 
relações se dão de A para B – sentido 
único (relação unívoca). 
 

 

Os participantes A e B estão numa 
mesma rede e sabe-se que as 
relações se dão de B para A – sentido 
único (relação unívoca). 

 Os participantes A e B estão numa 
mesma rede e sabe-se que as 
relações se dão de A para B e de B 
para A – inter-relação (relação 
biunívoca). 

 

De acordo com GOLDRATT (1997), ao propor a Teoria das Restrições em análises de 

desempenho, o fator-chave que determina o sentido das intervenções é representado pelos 

óbices, pelas variáveis intervenientes capazes de causar ruídos na qualidade do produto final 

esperado, aos quais denomina gargalos. Assim, nesta proposta de utilização da Técnica de 

Mapa de Redes, temos introduzido este princípio, de tal modo que, quando da construção de 

uma rede, solicita-se aos participantes que indiquem nas conexões pertinentes, quais os 

possíveis gargalos ocorrentes (representados por um delta, em vermelho), especificando seu 

significado em legenda própria, como se demonstra no exemplo ilustrado em uma rede 

hipotética de transações comerciais, na Figura 04, a seguir.   

  

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 
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FIGURA 04 - REDE COM SINALIZAÇÃO DE GARGALOS 

 

 

LEGENDA 

GARGALOS IDENTIFICAÇÃO DOS GARGALOS 

1 - O componente B atrasa no repasse de pagamentos 

2 - O componente C não consegue atender a demanda de embalagens 

3 - O componente H reduziu o envio de matéria-prima em 1/3 

 

PROCEDIMENTOS PARA A ATIVIDADE. 

Levando em conta o objetivo inicialmente formulado, solicitamos que os participantes, em 

equipe, e sob consenso:  

1º- elaborem uma Rede Organizacional, indicando quais as organizações (nós) que deveriam 

participar, em parceria (conexões), para a consecução do Plano da Metrópole Paraná Norte, 

de modo eficiente e eficaz. Para tanto, deverão atender a codificação prevista no Quadro nº 01, 

deste documento; 

2ª- a partir da Rede Organizacional construída, elaborem uma segunda, que chamamos Rede 

Funcional, indicando nos nós de rede, qual a função da organização considerada, por meio 

de palavra-chave; 

3º- na Rede Funcional obtida, indiquem, por meio de deltas numerados (vide Figura Nº 04), 

quais os gargalos que, dados os seus conhecimentos acumulados, poderão intervir no 

esperado e necessário bom encaminhamento do Plano da Metrópole Paraná Norte. Apresentar 

legenda, identificando cada gargalo citado na rede. 

INDICAR, nos documentos produzidos, o Município e os nomes completos dos participantes. 

TEMPO DE ATIVIDADE: 02h30min. 
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2.4. EVIDENCIAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DOS MAPAS DE REDES 

 

FIGURA 05 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO DE LONDRINA 
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Obs. A utilização de cores diferentes (preto e vermelho) na representação das conexões não implica em nenhuma atribuição simbólica, 

servindo apenas para distinguir mais claramente os vetores, quando ocorre uma sobreposição de linhas. 

 
INTERPRETAÇÃO DA REDE ORGANIZACIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE LONDRINA 
 

a) Os representantes não elaboraram o Mapa de Rede Funcional (e, por decorrência, deixaram de indicar possíveis gargalos), assim 
como deixaram de apresentar legenda referente às siglas utilizadas na construção do Mapa Organizacional. 

b) A rede percebida pelos informantes configura alguma centralidade, que se destaca pelo fluxo de conexões mais incidentes sobre o 
Poder Executivo Municipal, o que poderá vir a ser reconcebido, a partir da eventualidade do surgimento de uma metropolização 
plurimetropolitana. 

c) A metropolização foi pensada pelo grupo para além dos limites de Londrina, na medida que “outras prefeituras” aparecem enquanto 
nó de rede. 

d) Dado o registro de várias relações biunívocas, bem como a pressuposição de inúmeros e diversificados atores sociais, infere-se 
que os informantes admitem a gestão com dissipação da governança, com base em processo participativo. 

e) Dada a amplitude de nós e conexões apresentada pelos representantes de Londrina, percebe-se congruência em relação ao que foi 
apontado por todos os informantes, quando da Análise SWOT e o decorrente Mapa de Palavras. 

f) Os setores Ambiental, de Segurança, Cultural e Social fizeram parte da rede, porém sem vínculos significativos para além deles 
mesmos; Clube e Cooperativa de Serviços, assim como Imprensa e Sindicato de Trabalhadores, foram citados, porém não 
enredados com nenhum outro componente. 
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FIGURA 06 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS/FUNCIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
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 LEGENDA 
                                                                                                                                             
GARGALOS DESCRITIVO                                                     FUNÇÕES      DESCRITIVO 

1 Interesse público versus privado                             (1)              Implementação de políticas 
2 Falta de integração                                                  (2)              Capacitação/apoio técnico 
3 Falta de recursos                                                     (3)              Controle 

                                                                                                           (4)              Pesquisa 
 

INTERPRETAÇÃO DA REDE ORGANIZACIONAL/FUNCIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

a) Os informantes construíram apenas uma configuração de rede para evidenciar suas visões acerca das organizações e as respectivas 
funções (representadas por números, entre parênteses), em prol de uma possível Metrópole Paraná Norte. 

b) A configuração evidencia duas grandes concentrações de relações: uma ao redor da Prefeitura Municipal e outra, do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá/IPPLAM. 

c) Majoritariamente, os informantes apontam para possíveis conflitos entre interesses públicos e privados, em relação à ocorrência de 
gargalos. A falta de integração, portanto, faz sentido enquanto fator limitante presumido. 
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FIGURA 07 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 
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INTERPRETAÇÃO DA REDE ORGANIZACIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 

a) Aos informantes, a rede de organizações necessárias à composição da Metrópole Paraná Norte é constituída de elementos que, em 

sua maioria, estabelecem poucas relações vetoriais, sendo as mesmas, preponderantemente, apenas inferidas e de sentido 

desconhecido, pelo grupo. 

b) Uma vez que os informantes não apresentaram a Rede Funcional, não há oportunidade de analisar os gargalos que poderiam ser 

presumidos na contribuição do grupo. 

c) Diferentemente dos demais setores elencados pelos informantes na rede, a Área de Segurança é a melhor representada em termos de 

interconexões. Mesmo assim, os orgãos interagem intrassetorialmente, não havendo conjectura de relações com outros segmentos da 

sociedade organizada, salvo o Ministério Público Estadual. 
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FIGURA 08 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME OS MUNICÍPIOS DE JANDAIA DO SUL E SARANDI 
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INTERPRETAÇÃO DA REDE ORGANIZACIONAL, CONFORME OS MUNICÍPIOS DE JANDAIA DO SUL E SARANDI 

 

LEGENDA  
                                                                                                                                   
GARGALOS DESCRITIVO                                                      

1 Água, agrotóxicos, poluição, queimadas, fuligem.                             
2 Trânsito, BR 376, BR 369. Ferrovia.                                              

 
 
 

a) Os informantes não atenderam ao solicitado pelo protocolo da atividade, propondo uma contribuição para dois Municípios, 

representada por apenas um Mapa Organizacional, sobre o qual aplicaram os gargalos presumidos, 

b) Os nós que compõem a rede apontam para uma visão intrínseca, mais intramunicipal (e seus problemas), do que para uma 

prospecção, com indicadores para uma nova metropolização, da qual poderão fazer parte. 

c) Em anotação à parte, os informantes registraram que, aos seus pontos de vista, os gargalos da rede por eles elaborada dizem respeito 

a vieses locais referentes a empregabilidade, Saúde, Educação e Segurança.  
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FIGURA 09 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
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FIGURA 10 – REDE DE CONEXÕES FUNCIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
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INTERPRETAÇÃO DAS REDES ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

 

LEGENDA     
                                                                                                                                
GARGALOS DESCRITIVO                                                      

1   Financiamento apenas para obra.                         
2 
3 

  Falta de estrutura.                                          
  Falta de recurso. 
 

a) A rede informada pelos representantes de Arapongas apresenta baixos índices de conexões, nos poucos nós que os 
mesmos conseguiram vislumbrar para a possível criação de uma Metrópole Paraná Norte. 

b) Alguns nós foram citados, porém sem nenhuma conexão com o restante da rede. 
c) A produção parece mais retratar expectativas locais/municiais, em detrimento de uma produção que tenha em vista o 

planejamento de uma nova realidade metropolitana. 
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FIGURA 11 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO ROLÂNDIA 
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FIGURA 12 – REDE DE CONEXÕES FUNCIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO ROLÂNDIA 

 



 

25 
 

INTERPRETAÇÃO DAS REDES ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA 

 

LEGENDA  
                                                                                                                                   
GARGALOS DESCRITIVO                                                      

1  Comunicação.                   
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Recursos. 
 Engajamento.                   
   
 

a) Os informantes do Município de Rolândia valeram-se de relativamente poucos nós de rede, dentre os quais dois que, 
em lugar de dizerem sobre órgãos, ou instituições, fazem referência a atores sociais (prefeito e secretários). 

b) Com 11 nós e 33 gargalos, tendo em vista a ideia de restrições, os informantes chamam a atenção para uma realidade 
que exigiria tratamento cuidadoso dos planejadores, em relação às temáticas da comunicação, de recursos e do que 
diz respeito à performance de engajamento.  

c) Tanto pelo aspecto quantitativo, quanto pelo qualitativo (natureza dos gargalos), um contexto como o que foi apontado, 
tenderia ao colapso, salvo havendo intervenção comprometida com a neutralização das variáveis causais de tantos 
gargalos. 
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FIGURA 13 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO MANDAGUARI 
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FIGURA 14 – REDE DE CONEXÕES FUNCIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO MANDAGUARI 
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INTERPRETAÇÃO DAS REDES ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 

 

LEGENDA 
                                                                                                                                 
GARGALOS DESCRITIVO                                                      

1  Interesse privado sobre o coletivo.               
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Não integração com demais órgãos, 
 Diferenças políticas. Morosidade.              
 Falta de integração e infraestrutura. 
 Conflitos. 
 Falta de investimento. 

 Falta de representatividade. 

 
a) Os informantes do Município de Mandaguari também se valeram de somente 5 nós de rede, demonstrando grande 

concentração em poucos setores sociais. 
b) Com a previsibilidade de 7 gargalos, ficam destacados intervenientes relativos a dificuldades em relação a 

declarações de compromissos comuns (missão, metas, objetivos, ...), fundamentais à idealização de uma nova 
metropolização regional. 
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FIGURA 15 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO APUCARANA 
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FIGURA 16 – REDE DE CONEXÕES FUNCIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO APUCARANA 
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INTERPRETAÇÃO DAS REDES ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE APUCARANA 

 

LEGENDA      
                                                                                                                               
GARGALOS DESCRITIVO                                                      

1 Falta de comunicação.         
          2              Falta de recursos. 
          3              Falta de cursos específicos. 
 

a) Os informantes do Município de Apucarana colaboraram com a construção de dois mapas (organizacional e funcional), 
contendo 7 nós e 3 gargalos, para ajudar a compor o estudo sobre as visões de futuro dos mesmos, em prol de uma possível 
Metrópole Paraná Norte. 

b) A máxima de que, ‘cada nó de rede, é uma rede em si mesmo’, se confirma nesta contribuição, pois em cada um deles 
subentendem-se várias organizações que os compõe, respondendo por inúmeras funções. 

c) Quanto aos gargalos apontados, tendem a destacar o que já se percebe em outras contribuições: problemas de comunicação e 
de recursos.     
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FIGURA 17 – REDE DE CONEXÕES ORGANIZACIONAIS, CONFORME O MUNICÍPIO CAMBIRA 
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“REDE” DE CONEXÕES FUNCIONAIS – CAMBIRA 

Observações da equipe elaboradora: 

Poder público: planejar, elaborar, executar. 
SANEPAR/COPEL: qualidade de vida. 
Associações: promover a junção da sociedade. 
Indústrias: gerar empregos. 
Igrejas: 
Cooperativas agrícolas/crédito: agrupar facilidades aos cooperados. 
Produção agrícola: promover a economia. 

Entretenimento: gerar qualidade de vida. 

 

INTERPRETAÇÃO DAS REDES ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL, CONFORME O MUNICÍPIO DE CAMBIRA 
 

a) Os representantes de Cambira apresentaram uma rede organizacional contendo 8 nós, representando grandes setores que, em si 
mesmos, constituem-se em várias redes, como já observado em contribuições anteriores. 

b) Na segunda elaboração, não houve a construção de uma rede propriamente dita, mas uma listagem das funções correspondentes 
às organizações anteriormente apresentadas (observações acima). 

c) Não foram apresentados possíveis gargalos, conforme solicitado no protocolo da atividade.  
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2.5. PARECER FINAL 

 
Conforme o planejado, acordado e veiculado, dois aspectos do Plano da Metrópole 
Paraná Norte sempre foram fundamentais para a implementação e o melhor usufruir 
dos produtos obtidos pela Técnica de Mapas de Rede: (a) a efetiva participação de 
todos os 15 Municípios envolvidos e (b) a participação dos munícipes ser efetivada por 
pessoas formalmente indicadas para compor a Equipe de Representantes, as quais 
deveriam, em princípio, acompanhar e inteirar-se de todo o processo, até esta 
culminância. Neste aspecto, é necessário registrar que: 
 

a) dos 15 Municípios, 4 (Cambé, Ibiporã, Mandaguaçu e Marialva) não 
estiveram presentes na Oficina para a Técnica de Mapas de Redes; 

b) O representante do Município de Jataizinho esteve presente, porém não 
participou da atividade; 

c) Como em eventos anteriores, a maior parte dos presentes durante a Oficina 
para a implementação da Técnica de Mapas de Rede, ou o fazia pela 
primeira vez, ou já havia participado de outras reuniões do Plano, porém de 
maneira intermitente; 

d) Sendo assim, as contribuições aqui apresentadas prescindem de 1/3 dos 
Municípios e de posicionamentos de pessoas que possuem uma visão do 
todo, em relação ao Plano. 

 
Numa perspectiva geral, das 13 redes obtidas (10 organizacionais e 3 
funcionais), é possível destacar:  
 
a) Os informantes, município a município, não possuem um padrão/ 

concepção de rede que pudesse nortear, hegemonicamente, o Plano da 
Metrópole Paraná Norte, tanto na composição, quanto no modo de conexão 
entre seus componentes. Diferentes pessoas possuem diferentes 
percepções sobre a organização do Plano, como era esperado; 

b) Por outro lado, existem alguns denominadores comuns. Ou seja, existem 
nós de rede que tendem a ser citados, com alguma frequência, por diversos 
informantes, tais como: Educação – Cultura – Segurança – Saúde – 
Cooperativismo – Meio ambiente – Emprego e renda – Associativismo – 
Poder Público – Comunicação – Fomento, o que permite sugerir que, 
futuramente, os tomadores de decisão sobre os cenários concernentes ao 
Plano os tenham como referências, pois representam a unicidade na 
diversidade; 

c) Já a partir dos gargalos apontados pelos informantes, destacam-se as 
seguintes palavras-chave, sinalizando para potenciais óbices ao Plano: 
problemas de comunicação – falta de objetivos comuns - falta de 
comprometimento/engajamento – carência de recursos (financeiros, 
humanos, ...); 

d) Infere-se, a partir das contribuições obtidas, que os representantes 
municipais consultados tendem a perceber exigências e necessidades 
aproximadas, embora não necessariamente no mesmo processo de 
conexões e interações; 

e) A observação dessas redes, à luz dos resultados obtidos com a Análise 
SWOT, possivelmente favorecerá as tomadas de decisão em relação ao 
Plano.                                                                                         

 
  



 

35 
 

Finalizando, vale ressaltar que, segundo MORIN (1991), toda relação organizacional é 

sistêmica e, portanto, inclui e produz antagonismos, mas, simultaneamente, 

complementaridades.  

Para a sistêmica, o consenso é possível, não pela imposição de mando (que, 

invariavelmente, nos leva a resultados pífios), mas pela negociação da melhor 

hipótese de trabalho, pela discussão frente às ideias exaradas, pela mais consistente 

linha de argumentação manifestada por diferentes atores sociais efetivamente 

envolvidos em um plano de ação.  
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ANEXO 1 – FOTOS DOS EVENTOS 
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Oficina do Plano de Ações em Londrina (04/09/2019) 
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Oficina do Plano de Ações em Maringá (05/09/2019) 
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ANEXO 2 – LISTAS DE PRESENÇAS 
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ANEXO 3 – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 10 



Oficina de Planos de Ação 
Londrina / Maringá 04 e 05/09/2019 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

 

 

Programação 

13h30 – Apresentação do P10 – Plano de Ações Inicial 

14h30 – Debates 

15h30 – Dinâmica “Mapas de Redes” 

17h30 – Debates finais e encerramento 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

 

 Estrutura do relatório P10: 

1. Introdução 

2. Conceituação do Plano de Ação 

3. Diagnóstico e Prognóstico 

4. Base Institucional 

5. Estratégias de Desenvolvimento 

6. Macrozoneamento 

7. Plano de Ação para a MPN 

8. Fichas dos Programas  

 

 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Processo de Planejamento 

 

Equipe de  
Acompanhamento 

Oficinas 
Comunitárias 

Visão 
Técnica 

  

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 I
N

TE
R

N
O

S 

STRENGTHS | forças 
WEAKNESSESS | fraquezas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

  

  

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPPORTUNITIES | oportunidades 
THREATS | ameaças 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S W 

O T 



Matriz SWOT – 23 Temas 

(Eixos estratégicos – Contextualização) 

NO.TEMA TEMA TEMAS RELACIONADOS

1 ÁGUA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS/ MANANCIAIS / ÁGUAS / RECURSOS HÍDRICOS

2 CULTURA CULTURA /TURISMO / FEIRAS / SHOWS

3 DEMOGRAFIA DEMOGRAFIA / POPULAÇÃO

4 ECONOMIA ECONOMIA / CADEIAS PRODUTIVAS /EMPREGO / MÃO DE OBRA / SERVIÇOS / INDÚSTRIA

5 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO / UNIVERSIDADES / FACULDADES / CENTROS DE PESQUISA / CENTROS DE TECNOLOGIA

6 EMISSÕES GEE EMISSÕES GEE (GASES EFEITO ESTUFA) / MUDANÇAS CLIMÁTICAS

7 INFRAESTRUTURA REDES ENERGIA E COMUNICAÇÃO / INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO

8 ESPORTE E LAZER ESPORTE E LAZER / PARQUES

9 EVENTOS CRÍTICOS EVENTOS CRÍTICOS

10 FPIC FPIC (FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM)

11 HABITAÇÃO HABITAÇÃO / DÉFICIT HABITACIONAL

12 INSTITUIÇÕES INSTITUIÇÕES / GOVERNOS / POLÍTICOS / ONGS / ASSOCIAÇÕES

13 LOGÍSTICA LOGÍSTICA / INFRAESTRUTURA PRODUTIVA / ESTRADAS / FERROVIAS /AEROPORTO

14 MARCO LEGAL MARCO LEGAL / LEGISLAÇÕES / CONVÊNIOS

15 PLANEJAMENTO PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS / PLANO REGIONAL / PLANOS EM GERAL

16 RESÍDUOS SÓLIDOS RESÍDUOS SÓLIDOS / LIXO / SEPARAÇÃO DE LIXO /ATERROS

17 SANEAMENTO SANEAMENTO / INFRAESTRUTURA URBANA

18 SAÚDE SAÚDE / MEIO AMBIENTE / CORREDORES ECOLÓGICOS

19 SEGURANÇA SEGURANÇA

20 GEOMORFOLOGIA GEOMORFOLOGIA E PAISAGEM / SOLOS E TOPOGRAFIA / CLIMA

21 TRANSPORTE PÚBLICO TRANSPORTE PÚBLICO E SISTEMA VIÁRIO / FERROVIA COM PASSAGEIROS CICLOVIAS / MOBILIDADE

22 AGRONEGÓCIO AGRICULTURA / PRODUÇÃO AGRÍCOLA / AGRONEGÓCIO / PECUÁRIA

23 RECEITAS URBANAS RECEITAS URBANAS / IMPOSTOS / TAXAS /GESTÃO PÚBLICA



Matriz SWOT – temas 



Temas  

FORÇAS 

OPORTUNIDADES 

FRAQUEZAS 

AMEAÇAS 



Matriz SWOT- palavras-chave  



Matriz SWOT – palavras-chave 

FORÇAS 

OPORTUNIDADES 

FRAQUEZAS 

AMEAÇAS 



Matriz SWOT: tema + palavra-chave 

FORÇAS 

OPORTUNIDADES 

FRAQUEZAS 

AMEAÇAS 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Processo de Planejamento 

 

Cenários 

• neutralizar as circunstâncias não desejáveis  

• valorizar seus potenciais 

TENDENCIAL 

AGRONEGÓCIOS 
INTELIGENTES 

GESTÃO  
TERRITORIAL 

Permanência da situação atual 

Reestruturação das governanças para 
potencializar seus municípios 

Fortalecimento regional e de eixos  estratégicos 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Processo de Planejamento 

 
O Plano de Ações  
Estruturação dos procedimentos necessários para se alcançar um 
resultado ou resolver um problema 

O do Plano é “...traçar diretrizes e definir ações de 
implementação estratégicas para a organização, 
desenvolvimento sustentável e consolidação de uma ampla 
região do Estado do Paraná, composta por três regiões 
metropolitanas, a partir do seu núcleo formado por um corredor 
urbano e definido por uma linha de quinze cidades situadas ao 
longo das BR-369 e BR-376, a que se denominará Metrópole 
Paraná Norte”. 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

 

 

A infografia da 

sustentabilidade 



 

 

 

Metrô Pé Vermelho e 

Requalificação Urbana 
 

 

Desenvolvimento Econômico e 

Agropecuária 4.0 

 

 

Corredores da Biodiversidade 

Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Plano de Ação Inicial  

 
Estratégias de 

Desenvolvimento 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 
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Base Institucional  

 

EIXO PARANÁ NORTE 

REGIÕES METROPOLITANAS  

MUNICÍPIOS PLANOS DIRETORES 

PLANOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

INTEGRADOS - 

PDUIs 

PLANO DA  

METRÓPOLE 

PARANÁ NORTE 
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Base institucional  

 

EIXO 

PARANÁ 

NORTE 

Fundo de 

Desenvolvimento 

    Institucionalização por meio de Lei Estadual 

Sistema de Gestão 

Conselho 

Participativo 

Comitê 

Coordenador 
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Base institucional  
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Estratégias de Desenvolvimento 

Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 

A relação da 

MPN com o 

mundo 
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Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 
A Ferrovia Norte-Sul e o Paraná 
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Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 
Possibilidade de realocação do trem de cargas 

Maringá 
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Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 
Substituição por trem de passageiros metropolitano 

Melhor apropriação do espaço urbano 

Conectividade logística de pessoas e cargas 
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Sarandi 
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Mandaguari 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Estratégias de Desenvolvimento 

Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Estratégias de Desenvolvimento 

Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Estratégias de Desenvolvimento 

Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Estratégias de Desenvolvimento 

Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Estratégias de Desenvolvimento 

Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Estratégias de Desenvolvimento 

Metrô Pé Vermelho e Requalificação Urbana 

 



Produto 10 - Relatório de Plano de Ação Inicial 

Estratégias de Desenvolvimento 
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Apropriação dos instrumentos do Estatuto da Cidade 
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Estratégias de Desenvolvimento 

Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0 

 

Especializações 
Inteligentes 

Fortalecimento do Ambiente 
de Inovação e de Mecanismos  
de Geração de 
Empreendimentos 

Transformação Digital 

Cidades 
Sustentáveis 

MAIOR ARTICULAÇÃO,  
MAIOR DINAMISMO 
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Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0 

 

a) Programa de Fortalecimento do Ambiente Regional da 

Inovação, do Ecossistema de Inovação e de Mecanismos 

de Geração de Empreendimentos 

 

• Ambientes promotores da inovação 

• Ecossistemas de inovação 

• Mecanismos de geração de empreendimentos 

• Conselho Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
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Estratégias de Desenvolvimento 

Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0 

 

b) Programa Regional de Especializações Inteligentes 

 

• Método utilizado na União Europeia – RIS3 

• Identificação de áreas estratégicas de intervenção  

• Análise dos pontos fortes e potenciais das 

economias regionais / locais 

• Processo de Descoberta Empreendedora 
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Estratégias de Desenvolvimento 

Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0 

 

c) Programa Regional de Cidades Sustentáveis 

 

• Estratégias de PD&I  

 

• Meios para conectar Smart and Sustainable Growth, 

Cidades Sustentáveis e Smart Specialisation 

 

• O foco é ecoinovação, energia renovável e serviços 

ecossistêmicos 
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Desenvolvimento Econômico e Agropecuária 4.0 

 

d) Programa Regional de Transformação Digital: E-Digital 

MPN 

 

Eixos habilitadores / Eixos de transformação: 

 

• Infraestrutura e acesso 

• Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

• Confiança no ambiente digital 

• Educação e capacitação profissional 

• Dimensão internacional 

• Transformação digital da economia 

• Cidadania e transformação digital do governo 
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Estratégias de Desenvolvimento 

Desenvolvimento Ambiental 

• Arranjo institucional contemplando o espaço das bacias 

hidrográficas 

• Ambiente de alta integração institucional: estratégias de 

gestão de recursos hídricos devem estar articuladas com 

as estratégias de gestão territorial e de expansão 

urbana de todos os municípios 

• Criação de áreas de produção de água limpa 

• Promover o uso de infraestrutura verde, sistemas 

agroflorestais, agricultura de baixo carbono 

• Aprimorar a gestão de resíduos sólidos 



Viagem de campo: 29/03 a 01/04/2019 
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Desenvolvimento Ambiental 

 

Infraestrutura 

 verde 
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Estratégias de Desenvolvimento 

Desenvolvimento Ambiental 

 
• Participação mais efetiva do setor de recursos 

hídricos na elaboração e condução da política de uso e 

ocupação do solo, a qual pode ser financiada 

 

• Medidas de proteção aos mananciais, por ex. criação das 

áreas de proteção associadas ao PSA – pagamento 

por serviços ambientais 
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Estratégias de Desenvolvimento 

Desenvolvimento Ambiental 

• Estabelecimento de corredor ecológico conectado a três 

outros corredores que são prioridade de restauração 

segundo o IAP: Tibagi, Paranapanema e Ivaí.  

• Tibagi: sul da área urbana de Londrina, abrangendo o 

parque Mata dos Godoy, conectando-se à nascente do rio 

Pirapó 

• De Apucarana, ramal do corredor em direção ao sul, 

cinturão “abraçando” sua área urbana, até alcançar o vale 

do Rio Bom, conectando com o corredor do Ivaí.  
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Macrozoneamento regional 
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Plano de Ação Inicial 
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Plano de Ação Inicial 
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Plano de Ação Inicial 

Dimensão Sócio Territorial 

PROGRAMAS 

Sistema policêntrico de núcleos urbanos  

O município compondo a região 

Adensar, Reurbanizar e Ocupar vazios 

Ordenamento peri-urbano 
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Plano de Ação Inicial 

Dimensão Econômica 

PROGRAMAS 

 Fortalecimento do ambiente regional promotor da inovação, do 

ecossistema regional de inovação e de mecanismos de geração 

de empreendimentos 

Programa regional de especializações inteligentes 

Programa regional de cidades sustentáveis 

Programa regional de transformação digital: e-digital MPN 

Agroquímica Ambiental 

Programa de Desconcentração Econômica Regional 
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Plano de Ação Inicial 

Dimensão Institucional 

PROGRAMAS 

Estruturação Institucional 

Fortalecimento Operacional e de Manutenção  

Sistema Integrado de Informações 

Participação social na gestão da política urbana 

Elaboração de Planos e Projetos de Inclusão Social 
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Plano de Ação Inicial 

Dimensão Infraestrutura 

PROGRAMAS 

Hub logístico Sulamericano 

Conectividade Nortemetropolitana 

Atividades à população 
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Plano de Ação Inicial 

Dimensão Ambiental 

PROGRAMAS 

Reserva Subterrânea 

Escudo Verde 

Infraestrutura Verde 

Agroflorestas 

Plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono) 

Lixo Zero 

Lixo Energético 

Compensações Sustentáveis 



Dúvidas? 




