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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é o Produto 06 – Relatório de Contextualização Final, do Plano 

da Metrópole Paraná Norte - Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Eixo 

das Metrópoles de Londrina, Apucarana e Maringá.  

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

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

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

oficinas. 

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

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

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

desenvolvimento e competitividade. Também traz experiências internacionais para 

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

principalmente no que se refere a questões intermunicipais e regionais. 

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

Contextualização “deverá descrever e analisar a região estudada, através de 

metodologia adequada, que permita, utilizando-se a linguagem da metodologia SWOT, 

reconhecer as Forças (S), Fraquezas (W), Oportunidades (O) e Ameaças (T) ao 

desenvolvimento regional e; a partir desta compreensão, adotar as medidas e ações 

necessárias para reforçar os aspectos positivos e enfrentar e superar os adversos”.  

As análises realizadas em linguagem SWOT proporcionam um caráter mais específico 

das peculiaridades locais, vocações, ênfases e necessidades que dificilmente seriam 

captadas por meio de dados secundários, sendo de fundamental importância para a 

fase seguinte do Plano – Cenários e Visão de Futuro.  

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

documento a seguir é extenso e detalhado, dividido em quatro volumes para facilitar a 

organização e leitura. As referências bibliográficas são apresentadas ao final do 

Volume 4. A intenção é não excluir, na elaboração do material, aspectos que poderão 

ser relevantes em análises integradas que serão realizadas ao longo das fases 

seguintes do Plano.  
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1. TRANSPORTE PÚBLICO E SISTEMA VIÁRIO 

 

1.1. Transporte Público 

Os municípios que compõem o eixo de conurbação Maringá-Apucarana-Londrina 

contam com sistemas de transporte público, e em especial os municípios que tem 

maior atratividade e definem suas próprias submetrópoles já dispõem de sistemas 

metropolitanos de atendimento. Conforme a AGEPAR (2018), 

O Transporte Intermunicipal de Passageiros é o serviço que atende à 

demanda de deslocamento da população entre as cidades 

paranaenses. Sua principal característica é a regularidade na 

operação. As viagens são programadas para acontecer em dias e 

horários fixos, tendo sempre como locais de partida e chegada os 

Terminais Rodoviários dos municípios. 

A realização do Transporte Intermunicipal de Passageiros no Paraná 

ainda é ofertada por meio permissão às empresas. O processo de 

concessão através de licitação e a outorga das linhas está 

atualmente judicializado, mesmo assim compete à AGEPAR, regular, 

controlar, fiscalizar, homologar reajustes tarifários, atender às 

reclamações dos usuários e expedir normas regulamentares. 

Atualmente 36 empresas possuem permissão para operar 497 linhas 

intermunicipais no litoral e interior do Estado. 

Ainda assim, em se tratando de redes de transporte público integradas, elas se 

restringem aos municípios que acentuadamente caracterizam-se como conurbações 

isoladas (tais como Maringá/Paiçandu/Sarandi/Marialva ou 

Londrina/Cambé/Ibiporã/Rolândia), não sendo expandidas à toda região da Metrópole 

Paraná Norte. Druciaki (2014) destaca que embora destacadamente haja um 

desenvolvimento concêntrico em torno dessas duas cidades – Maringá e Londrina – 

há uma dinâmica entre estes dois municípios, estabelecida através de aglomerados 

urbanos que se distribuem ao longo da linearidade de aproximadamente 100 km que 

as separa. Apucarana acaba por atuar como um ponto médio que atrai e distribui 

movimentos, ora em direção à Maringá, ora em direção à Londrina. 

Apesar dos planos de desenvolvimento e implantação do Trem Pé Vermelho 

encontrarem-se em discussão há um longo tempo, a movimentação de passageiros 

hoje entre as cidades da Metrópole Paraná Norte se dá destacadamente pelo modal 

rodoviário. O Transporte Rodoviário Metropolitano, portanto, pode ser encarado como 

um serviço público, estruturado em forma de sistema. Entretanto, não há regulação 

específica do serviço como uma região metropolitana. O Departamento de Estradas de 

Rodagem (2011) indica a seguinte subdivisão de sistemas: 

 Intermunicipal rodoviário: ônibus de uma porta, com cobrança no guichê de 
terminais rodoviários – “Rodoviárias”, sendo veículos condizentes a trafegarem 
pela rodovia; 

 Linhas metropolitanas: linhas intermunicipais com curtas distâncias, com 
ônibus de, pelo menos, duas portas e cobrança no interior do veículo, com 
linhas de até 75 km; 

 Fretamento: serviços especiais. 
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Entre as modalidades “Intermunicipal rodoviário” e as “Linhas metropolitanas”, 

destaca-se a diferença significativa de tarifas, decorrentes de tributos dos quais o 

segundo é isento, além da autorização que ele tem de circular com mais passageiros 

(que podem deslocar-se sem estarem sentados em um assento). 

Quando o serviço metropolitano começa a ser ofertado no interior do Paraná, não 

havia nenhuma região metropolitana institucionalizada para justificar a nomenclatura 

do serviço como “metropolitano”, mas havia já uma expressiva dinâmica urbano-

regional. 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 (PARANÁ, 1998). 

O desenvolvimento do transporte rodoviário metropolitano, na perspectiva da Região 

Metropolitana de Londrina, num contexto de cronologia, é apresentado a seguir, na 

Figura 1.1 

 

Figura 1.1 – Transporte Rodoviário Metropolitano de Londrina 

 

Fonte: Druciaki (2014) 

 

Nesse âmbito, destaca-se a importância das relações entre Cambé, Londrina e 

Ibiporã, que constituem uma mancha urbana. O sistema de transporte de Londrina é 

contemplado atualmente por um total de 122 linhas, apresentadas a seguir, na Tabela 

1.1. 
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Tabela 1.1 – Linhas de transporte público de Londrina 

 

Fonte: Transporte Coletivo Grande Londrina (2018) 

Código Linha Código Linha

091 Parigot 401 Conjunto Chefe Newton

092 Parque Waldemar Hauer 402 Conjunto Vivi Xavier

093 Corujão Aquiles 404 Conjunto Heimtal

096 Corujão Pires 405 Conjunto Maria Cecília

097 Corujão Avelino 406 Conjunto Aquiles Stenguel

099 Jardim São Francisco 407 Conjunto João Paz

100 Jadim Alemanha-TC 408 Vila Recreio

101 Jardim Novo Amparo 409 Vila Yara

102 Jardim Ideal 410 Vila Nova

103 Jardim Santa Fé 411 Jardim Paraíso

104 Jardim Interlagos 412 Conjunto Hilda Mandarino

105 Jardim São Pedro 413 Residencial do Café

106 Conjunto Guilherme Pires 414 Nova Olinda

107 Jardim Aragarça 415 Conjunto Itapoa

108 Jardim Albatroz 416 Conjunto Farid Libos

109 Rodoviária 417 Jardim Catuai

110 Mister Thomas 418 Jardim Primavera

111 Conjunto Eucaliptos 419 Jardim Porto Seguro

112 Alexandre Urbanas 420 T. Vivi Xavier/Shop. Londrina Norte

113 Pioneiros 422 Conjunto Maria Celina

121 Três Figueiras 423 Conjunto São Jorge

122 Unicesumar 424 Maristela

200 Vila Brasil 425 Comercial Norte

201 Jardim Califórnia 426 Jardim Paris

206 Jardim Europa 427 Warta-Vivi Xavier

208 Vila Higienópolis 428 Vista Bela

209 Jardim Cláudia 429 Jardim Paulista

211 Patrimônio Regina 430 Flores do Campo

213 Shopping Catuaí 444 Warta

217 Caonjunto Vivendas do Arvoredo 445 Jardim Felicidade

220 Emaus 501 Parador Vivi Xavier - TC

221 Limoeiro 502 Parador Ouro Verde - TC

223 Canaã 503 Rápido Aquiles - Centro

224 Sonora 504 Parador M. Gavetti - TC

225 Pitágoras-Shop. Catuaí 505 Expresso Vivi Xavier - TC

227 Jardim Botânico 506 Rápido Violim - Maria Cecília

229 Palhano 512 Expresso Ouro Verde

230 Direito Unopar Pitágoras 601 Parador Acapulco - TC

231 Pequena Londres 605 Exp. Terminal Acapulco/TC

232 Direito Unifil 800 Vivi Xavier Acapulco

233 PGD 801 Vivi Xavier - T. Gavetti - Centro Cívico

250 São Luiz 802 Vivi Xavier - Av. Bandeirantes

301 Jardim Presidente 803 Vivi Xavier - Shopping Catuai

302 Jardim Hedy 806 Saul Elkind - Shopping Catuai

303 Jardim Tokio 807 TRO/San F. - Diametral TRO - San Fernando

305 Campus 808 Band/HU J - Diametral Bandeirantes - HU

306 Cidade Universitária 809 UEL - HU

307 Conjunto Avelino Vieira 810 São João - Tiradentes

308 Jardim Bandeirantes 830 Faculdade Pitágoras - Vivi Xavier

307 Parque Gov. Ney Braga 834 Pitágoras - Milton Gavetti

308 Jardim Bandeirantes 835 UEL - Milton Gavetti

309 Parque Governador Ney Braga 900 Vivi Xavier - HU

310 Jardim do Sol 901 Perimetral 5 Cj/Cacique (VT Viv-COB)

311 Jardim Santa Rita 902 Maritacas/Saul Elkind

312 Santo André 903 Circular - TC - Centro

313 Jardim Maria Lucia 904 Per/São Lourenço/Sabará

314 Jardim Olímpico 905 Terminal Acapulco - HU

315 Columbia 906 Columbia - Shopping Catuaí

317 Jardim Maracana-TC 909 Pernambuco - Anel Central

350 Expresso TR Oeste - Terminal Central 931 TRO/LO Norte - TR Oeste - Londrina Norte

400 Conjunto Parigot de Souza 932 TVX/TRO - T. Vivi Xavier - T. R. Oeste
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A quantidade de municípios englobados pela Região Metropolitana de Maringá, por 

sua vez, é maior. As principais cidades conurbadas, nesse caso, são Sarandi e 

Paiçandu. A figura abaixo ilustra a integração do transporte nessas localidades. 

 

Figura 1.2 – Transporte Rodoviário Metropolitano de Maringá 

 

Fonte: Druciaki (2014) 

 

O sistema de transporte de passageiros em Maringá é atualmente composto por 63 

linhas, apresentadas a seguir, na Tabela 1.2. 

Apesar de não possuir a mesma estruturação que Maringá ou Londrina no que tange 

as cidades no seu entorno, Apucarana, conforme mencionado anteriormente, tem 

importância nas dinâmicas de movimento entre as duas cidades por representar um 

ponto médio entre elas. Apucarana conta com um sistema de transporte público de 29 

linhas, conforme apresentado na Tabela 1.3 
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Tabela 1.2 – Linhas de transporte público de Maringá 

 

Fonte: Transporte Coletivo Cidade Canção (2018) 

 

Código Linha Código Linha

007 Interbairros Zona Norte 234 Cj J. B. Champagnat

008 Interbairros 1 235 Jd Campos Eliseos

009 Interbairros 2 242 Jd America

010 Universidade 243 Jd Liberdade

011 Vila Esperança 314 Vila Nova

020 Av. São Domingos 323 Jd Bertioga

021 Av Tuiuti 324 Porto Seguro/Conjunto Thais

022 Conjunto Guaiapo 326 Cj. Europa

023 Conjunto Requiao 334 Cj. Cidade Cancao

026 Jardim Paulista 335 Vila Operaria

040 A.A.B.B. 414 Hospital Municipal

041 Jardim Moncoes 415 Cidade Alta

131 Jardim Vitoria 416 Cidade Alta - Via Brasil

137 Conjunto Hermann M de Barros 427 Cerro Azul

138 Miosotis 458 Jd Universo/Via Cerro Azul

139 Semi Expresso - Hermans M. Barros 459 Jd Universo/Via Borba Gato

141 Pq Avenida?Via Portal das Torres 460 Jd Olímpico

152 Cj Joao Paulino 461 Jd Ouro Cola

162 Cj Lea Leal 466 Cj Borba Gato

169 Jd Alvorada 512 Cocamar

175 Jd Sumare 528 Ceasa - (Aerorporto)/Jd Oasis

177 Parque Itaipu/Jardim Ebenezer 528A Aeroporto

178 Floriano 531 Pq Industrial/Copasa/ALL

179 Jd Andrade 611 Bunge

201 Iguatemi 713 Pq Hortencia

204 Jd Licce 721 Atenas

205 Thermas 722 Cj Ney Braga

219 Jd Iguacu 734 Pq das Laranjeiras

220 Jd São Clemente 735 Jd Reboucas

221 Jardim Montreal 736 Jd Paris

222 Praca São Vicente/Higienopolis UEM Universidade

233 Cj Guaiapo
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Tabela 1.3 – Linhas de transporte público de Apucarana 

 

Fonte: Viação Apucarana LTDA (2018) 

 

O desenvolvimento do eixo no norte do Paraná é parte importante da construção do 

estado, e explica processos de crescimento; há intenções de regulamentar e ordenar a 

movimentação entre essas regiões, ora através da proposta da Metronor, ora através 

da interligação e expensão dos itinerários dos sistemas metropolitanos de cada um 

dos polos.  

Conforme cita Druciaki (2014): 

No eixo Londrina-Maringá, que é onde se situam as aglomerações 

com e sem conurbação, as empresas iniciaram o serviço diante uma 

demanda solvável, acrescido dos incentivos por parte do Estado para 

que a tarifa custasse até 1/3 do preço, em relação ao modo TRP 

(rodoviário de passageiros). Nos centros “dispersos” a sul e a norte 

do eixo Londrina-Maringá, ocorreu o mesmo, porém com intensidade 

Código Linha

110 Sanches dos Santos

120 Michel Soni

125 Adriano Correia

130 Vila Reis

135 Vale Verde

140 Marcos Freire

145 Jardim Ponta Grossa

150 Dom Romeu

155 Contorno Sul

160 Jardim Marissol

165 Parque Industrial Norte

170 (G) Guaraci Freire

170 (M) Jardim Milani

190 Jardim Colonial

195 Res Jacana Via Sabia

200 Joao Paulo

205 Sumatra Via Colonial

210 (A) Afonso Camargo

210 (C.) Catuai

220 (J) Joao Goulart

230 Jardim Interlagos

235 Vila Regina

240 Jardim Esperança

250 Jardim Eldorado

320 Barreiro

400 Pirapo

500 Caixa de Sao Pedro

998 São Pedro da Taquara

999 Rio do Cerne
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menor. Isso implicou também, em alguns casos, como estratégia de 

combater o decréscimo do fluxo no modo rodoviário intermunicipal. 

Londrina e Maringá lideram uma rede de movimentos e passagens, entre elas e delas 

para cidades de suas respectivas aglomerações, como ilustra a Figura 1.3 

 

Figura 1.3 – Movimentação de Transporte Rodoviário entre Maringá – Apucarana 

- Londrina 

 

Fonte: Druciaki (2014) 
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1.2. Movimentação de passageiros por transporte coletivo intermunicipal 

Os dados acerca das viagens intermunicipais 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 1.4. 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 forta que será discutida em item subsequente.  

Os dados mais recentes coletados com confiabilidade são os do ano de 2017, o que 

motivou a utilização desta informação para a análise dos dados.  

Figura 1.4 – Informações obtidas da Rede Executiva sobre viagens 

intermunicipais 

 

Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC, dados do BI (2019) 

Cerca de 1% dos os dados compilados sobre 2017 não tiveram suas origens ou 

destinos identificados (em função do registro de trechos de difícil caracterização, tais 

como, por exemplo, “Km 3”). A análise dos demais dados segue apresentada a seguir. 

Para estabelecimento das unidades de análise, as origens e destinos compilados 

foram agrupados com menor detalhamento (zonas maiores à medida que os 

municípios se afastam da região de interesse). Assim, a Figura 1.5 a seguir ilustra o 

agrupamento das zonas:  

[1] os 15 municípios pertencentes à Metrópole Paraná Norte são mantidos em 

sua própria unidade de grandeza (cada município representa uma zona;  

[2] os municípios considerados como área de influência da Metrópole Paraná 

Norte, agrupados em 3 grupos ([2a] Norte, [2b] Oeste e [2c] Sul);  

[3] além da área de influência, os demais municípios do Paraná foram 

subdivididos em [3a] Leste, [3b] Oeste, [3c] Sudeste e [3d] Sudoeste. Afora do estado, 

foram estabelecidas as Zonas que representam [3e] os municípios dos estados ao sul 

40.547.392 39.636.516
37.621.542

34.227.781
31.771.124 30.394.748 30.637.329 31.741.807

72.318.516
70.031.264 68.258.871

65.969.588

2014 2015 2016 2017

PASSAGEIROS

Metropolitano Rodoviário Total
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do Paraná, [3f] do estado de São Paulo, [3g] do estado de Mato Grosso do Sul, e [3h] 

dos demais estados ao Norte destes dois últimos estados mencionados. 

Figura 1.5 – Zoneamento 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

Com base neste zoneamento, a Tabela 1.4 apresenta as viagens intermunicipais 

realizadas por meio de ônibus intermunicipais. Dentre os dados compilados, é possível 

observar um forte destaque das viagens ocorridas entre os municípios do estado 

localizados fora da área influência da Metrópole Paraná Norte.  

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. 

Tabela 1.4 – Transporte Rodoviário Intermunicipal 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, dados do BI (2017) 

1

2a

2c

2b

3d 3c

3a

3b

3e

3f

3g

ORIGEM/DESTINO

METRÓPOLE PARANÁ 

NORTE

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

METR. PARANÁ NORTE

OUTROS MUNICÍPIOS 

PARANÁ

OUTROS ESTADOS - 

NORTE
OUTROS ESTADOS - SP TOTAL

METRÓPOLE PARANÁ 

NORTE
609.061 993.964 1.949.488 - 120 3.552.633

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

METR. PARANÁ NORTE
48.872 711.500 478.330 - - 1.238.702

OUTROS MUNICÍPIOS 

PARANÁ
899.584 371.020 24.916.342 20.534 34.650 26.242.130

OUTROS ESTADOS - 

NORTE
- - 12.224 12 - 12.236

OUTROS ESTADOS - SP - - 19.986 14 690 20.690

TOTAL 1.557.517 2.076.484 27.376.370 20.560 35.460 31.066.391
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Ao estabelecer-se inferência destes dados, convertendo-os a volumes médios diários 

anuais, pode-se desenhar uma matriz de movimentação entre as zonas. Nela, 

destaca-se as movimentações mais intensas entre os municípios de Maringá e 

Londrina com os municípios pertencentes às suas próprias metrópoles. A Tabela 1.5 

estabelece em formato de heatmap a matriz de viagens de 2017 (em passageiros 

médios diários anuais). 

 



11 
 

Tabela 1.5 – Matriz de passageiros (Volume Médio Diário Anual) 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, dados do BI (2017) 
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Buscando maior visibilidade e um enfoque maior nas movimentações entre os 

municípios da Metrópole Paraná Norte, a Figura 1.6 apresenta os números de 

passageiros com origens e destinos em cada um dos municípios. 

Figura 1.6 – Origens e Destinos de Passageiros em Transporte Coletivo 

 

Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC, dados do BI (2017) 

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, algumas representações, estabelecendo filtros de volumes 

mínimos de viagens para indicação da mobilidade dos passageiros usuários de 

transporte coletivo na Metrópole Paraná Norte. 
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Figura 1.7 – Origens e Destinos de Passageiros em Transporte Coletivo: mais de 
250 viagens/dia 

 

 
Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC, dados do BI (2017) 

Figura 1.8 – Origens e Destinos de Passageiros em Transporte Coletivo: mais de 

500 viagens/dia 

  

Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC, dados do BI (2017) 

Observa-se que, a medida que restringimos os pares de Origem/Destino às viagens 

mais recorrentes (Figura 1.9), mais de 1000 viagens médias diárias –, concentram-se 

as movimentações entre as 3 principais cidades da Metrópole Paraná Norte, ou seja, 

Maringá, Apucarana e Londrina. 
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Figura 1.9 – Origens e Destinos de Passageiros em Transporte Coletivo: mais de 
1000 viagens/dia 

 

 
Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, dados do BI (2017) 

 

Este comportamento ilustra a concentração de mobilidade intrametropolitana, em 

referência às metrópoles já institucionalizadas. Não há, atualmente, um movimento 

intenso entre Londrina e Maringá, mas uma migração local entre estes polos e os 

municípios vicinais, em particular com os centros metropolitanos e suas cidades 

satélites, nem sequer havendo indicativos de fluxos relevantes entre os municípios de 

menor porte entre si. Um segundo aspecto é a desconexão entre Maringá e Londrina, 

a despeito da força comercial entre estes dois municípios. 

 

1.3. Terminais rodoviários 

Como apoio à operação destes sistemas, terminais rodoviários, de transporte 

intermunicipal, metropolitanos e coletivos estão dispostos ao longo do eixo da 

Metrópole Paraná Norte. Foram classificados e apresentados a seguir, na Figura 1.10, 

como “Terminais Rodoviários” as estruturas que servem de apoio ao transporte 

intermunicipal ao passo que “Terminais de Transporte Coletivo” atendem viagens 

intramunicipais ou intrametropolitanas. Vale destacar que algumas destas instalações 

cumprem dupla função, atendendo a ambos os tipos de viagens. 
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Figura 1.10 – Terminais rodoviários da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Moovit (2019) e Google Earth (2019) 

 

Destaca-se que a posição dos terminais rodoviários é coerente com o principal eixo de 

movimentação da metrópole; a distribuição dos terminais urbanos, quando existentes, 

buscam atender a dinâmica de mobilidade municipal. 

Um outro elemento que influencia o comportamento operacional das linhas, é a sua 

organização institucional. Na Metrópole Paraná Norte, o atendimento de transporte 

público coletivo organiza-se com base nas regiões metropolitanas estabelecidas. 

Dessa distribuição, é possível correlacionar os blocos de movimentação mais 

relevantes, já identificados por Druciaki (2014), com as áreas de atendimento das 

empresas. Observe estas áreas na figura a seguir. Ela ilustra como as dinâmicas de 

uso de transporte coletivo estão consolidadas. 



 

Figura 1.11 – Transporte coletivo da Metrópole Paraná Norte 
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Cada operador está associado a um número de rotas e atende a determinadas 

paradas. A Tabela 1.6 apresenta a distribuição destas rotas e paradas. 

 

Tabela 1.6 – Operadores de transporte coletivo da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, dados de Moovit (2019)  

 

Entretanto, vários destes municípios vem passando por reestruturações dos seus 

sistemas, através de processos licitatórios e reorganização do sistema. A Tabela 1.7 

compila as condições do transporte coletivo da região, situação de processos 

licitatórios em andamento ou recentes, se o município conta ou não com terminal de 

transporte urbano (ou se o terminal rodoviário é utilizado para este fim) e as 

respectivas fontes da informação disponibilizada. 

 

Bloco Consórcio/Operador Rotas Paradas

Grande Londrina (TCGL) 113 2543

Londrisul 27 507

Transporte Urbano de Arapongas 10 254

TIL Transportes coletivos 10 594

TIL Transportes coletivos (Cambé) 12 157

TIL Transportes coletivos (Ibiporã) 11 154

Vysa Transportes (Rolândia) 8 162

Viação Garcia 10 619

Viação Garcia 6 126

- Viação Jóia 1 0

Cidade Canção (TCCC) 63 2299

Cidade Verde 23 914

Viação Garcia 8 578

Expresso Nordeste 2 2

Viação Real 5 229

Vichetur Transportes 2 153

Expresso Maringá 5 6

Inga Tur 2 0

Viação Garcia 5 12

Viação Volpato 3 130

Região Metropolitana de Apucarana Viação Apucarana Ltda (VAL) 28 878

Região Metropolitana de Londrina

Região Metropolitana de Maringá
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Tabela 1.7 – Situação do transporte coletivo nos municípios da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC (2019)  

RM Município Transporte Coletivo Terminais Fonte

Mandaguaçu Não conta com transporte urbano, dependendo apenas das linhas metropolitanas de Maringá

Terminal Rodoviário funciona 

também como Terminal 

Metropolitano

Moovit, 2019

Paiçandu Não conta com transporte urbano, dependendo apenas das linhas metropolitanas de Maringá

Terminal Rodoviário funciona 

também como Terminal 

Metropolitano

Moovit, 2019

Maringá
A empresa Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC) venceu a licitação do transporte coletivo de Maringá de 2011, 

e seguirá administrando o transporte público da cidade por mais 20 anos
Conta com Terminal Urbano

RPC, 2011. Disponível em<Leia mais em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-

cidadania/maringa/tccc-vence-a-licitacao-do-transporte-

coletivo-de-maringa-buyjxclo3mh6b3xyxkspxu3pq>

Marialva -

Terminal Rodoviário funciona 

também como Terminal 

Metropolitano

Moovit, 2019

Sarandi

Em 11/06/2018, os ônibus que fazem o transporte com linhas entre os bairros (interbairros) voltaram a atender os 

moradores de Sarandi. A mudança de empresa não foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal, mas sim, o 

cumprimento de uma ação judicial do Ministério Público, que determinou que o Executivo licitasse a concessão do 

transporte coletivo urbano.

A expectativa da Prefeitura Municipal é ampliar o número de rotas entre os bairros e construir pelo menos dois 

terminais. O projeto foi apresentado em uma audiência pública em março deste ano, por meio da Secretaria de 

Trânsito Transporte e Segurança, que pretende dar continuidade as ações.

-

Fonte: Prefeitura de Sarandi, 2018. Disponível em 

<http://www.sarandi.pr.gov.br/web/index.php/noticias/item/

onibus-municipal-retorna-em-sarandi>

Mandaguari
Em 16/09/2015 foi  regularizada uma situação que durava cerca de 20 anos (neste período, o contrato de concessão 

foi apenas prorrogado). A empresa Boff Tur LTDA firmou um contrato com a Prefeitura de Mandaguari
-

Fonte: Prefeitura de Mandaguari, 2015. Disponível em 

<http://www.mandaguari.pr.gov.br/noticia/detalhar/29625>

Jandaia do Sul - - -

Cambira Não conta com transporte urbano, dependendo apenas das linhas metropolitanas de Maringá - -
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Apucarana

Apucarana, no Paraná, republicou no dia 14 de dezembro de 2018, o Edital readequado da concessão do serviço de 

transporte público coletivo municipal de passageiros do município. 

O transporte coletivo na cidade paranaense funciona desde 1974, através de uma permissão precária, e pela 

primeira vez na história será licitado.

O edital prevê frota de 65 ônibus, todos com idade de até quatro anos. Os veículos terão que disponibilizar 

tecnologias como sinal de internet sem fio, software de GPS para fiscalização do trajeto e gerenciamento do 

número de usuários.

Conta com Terminal Urbano

Diário do transporte, 2018. Disponível em 

<https://diariodotransporte.com.br/2018/12/15/apucarana-

marca-licitacao-do-transporte-publico-municipal-para-janeiro-

de-2019/>

TN Online, 2018. Disponível em 

<https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/45,473333,15,

12,apucarana-marca-nova-data-para-licitacao-do-transporte-

coletivo>

Arapongas

O Ministério Público (MP) emitiu em 2015, uma recomendação administrativa para que a Prefeitura de Arapongas 

regularize o sistema de transporte coletivo do município, que funcionava, então sem licitação, há quase cinco anos.

Em 19/06/18 a prefeitura estabeleceu contratação emergencial de empresa para

operação do sistema de transporte coletivo municipal, em atendimento a SEODUR, no valor de  R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), durante 120 (cento e vinte) dias, estando dispensados de procedimento licitatório.

Conta com sistema integrado 

de transporte coletivo

Folha de Londrina, 2015. Disponível em 

<https://www.folhadelondrina.com.br/geral/mp-recomenda-

licitacao-do-transporte-em-arapongas-917976.html>

DOU, 2018. Disponível em 

<http://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2018/jun/29.06_assin

ado.pdf>

Rolândia A empresa Vysa Transportes atende o sistema urbano da cidade de Rolândia no Transporte Coletivo -

Horários e linhas do transporte coletivo. Disponível em 

<http://rolandia.pr.gov.br/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=8049:horarios-e-linhas-do-transporte-

coletivo&catid=1:ultimas-noticias>

Cambé Não conta com transporte urbano, dependendo apenas das linhas metropolitanas de Londrina

Um novo terminal voltado ao 

transporte coletivo foi 

construído em 2016

Prefeitura de Cambé. Disponível em 

<http://www.cambe.pr.gov.br/site/areanoticia/3189-prefeitura-

da-inicio-a-obra-do-terminal-de-transporte-coletivo-de-

cambe.html>

Londrina

A Prefeitura de Londrina suspendeu a licitação do transporte coletivo após uma determinação do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (TCE-PR); a abertura dos envelopes com propostas de empresas e consórcios estava 

prevista para 26 de dezembro.

Conta com terminais de 

transporte coletivo 

distribuídos pela cidade

RPC Londrina, 2018. Disponível em 

<https://g1.globo.com/pr/norte-

noroeste/noticia/2018/12/19/prefeitura-de-londrina-suspende-

licitacao-do-transporte-coletivo-apos-determinacao-do-tce-

pr.ghtml>

Ibiporã Não conta com transporte urbano, dependendo apenas das linhas metropolitanas de Londrina - Moovit, 2019

Jataizinho Não conta com transporte urbano, dependendo apenas das linhas metropolitanas de Londrina - Moovit, 2019
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1.4. Ciclomobilidade 

A ciclomobilidade vem sendo reconhecida como uma possibilidade e, mais importante, 

como opção e alternativa aos meios motorizados tradicionais. Entretanto, a maioria 

das cidades brasileiras não conta com planejamento e/ou infraestrutura voltada para 

esse fim. Em estudo realizado por Oliveira, Rocha e Oliveira (2014), um questionário 

foi aplicado a 673 respondentes, participantes do evento Ecobike1, apontando as 

principais dificuldades na utilização da bicicleta no cotidiano. O resultado é 

apresentado abaixo, na Figura 1.12. 

 

Figura 1.12 – Fatores que dificultam a utilização da bicicleta no cotidiano 

 

Fonte: Oliveira, Rocha e Oliveira (2014) 

 

O estudo aponta ainda que o principal uso se concentra no lazer e prática esportiva, e 

que apenas 16% dos entrevistados utilizam a bicicleta como meio de transporte. 

Entretanto, aponta que um estímulo importante para novos adeptos é o 

estabelecimento de ciclovias e ciclofaixas. 

Em, Maringá há mais de 30 km já existentes de ciclovias, e até o fim de 2019 planeja-

se haver, ao todo, 40 Km; além disso, seu plano de mobilidade tem a previsão de vias 

com “trânsito acalmado” (MARINGÁ, 2018). As secretarias municipais de Obras 

Públicas e de Mobilidade Urbana acompanham a implantação de mais três ciclovias 

em algumas das principais avenidas de Maringá. Os trechos somam juntos 7,8 

quilômetros e facilitam a mobilidade dos ciclistas, por meio da interligação entre as 

regiões leste-oeste e centro-sul da cidade. (PREFEITURA DE MARINGÁ, 2018). 

Para movimentação entre os municípios de Maringá e Paiçandu, a Secretaria de 

Infraestrutura e Logística está incluindo ciclovias nos projetos de duplicação entre 

Maringá e Paiçandu. Em 1985 foi construída ciclovia ao longo da PR-323, de 3,1km. 

Bidirecional, contando com 2,5m de largura de pavimento asfáltico, denominada 

                                                

1
 Ecobike é um evento que envolve passeio ciclístico, palestras e um fórum de discussões 

sobre bicicleta, mobilidade e meio ambiente, realizado em 2013 no município de Maringá. 
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ciclovia Eng. Antônio Tchaika. Entretanto, é pouco arborizada, manutenção defasada, 

não possui paraciclos, nem tampouco sinalização ou iluminação específica. 

Entre Maringá e Sarandi, são 1,7 Km de extensão de ciclovia pavimentada com 3 

metros de largura, bidirecional. Apesar de uma arborização mais adequada, ainda 

carece de sinalização e iluminação próprias, paraciclos, e manutenção no pavimento 

asfáltico. Estas ciclovias, que representam fluxos metropolitanos mais importantes, 

entre outras de Maringá, estão ilustradas a seguir, na Figura 1.13. 

 

Figura 1.13 – Infraestrutura cicloviária de Maringá 

 

Fonte: Neri (2012) 

 

Londrina, por sua vez, possui 38 km de ciclovias e ciclofaixas (FOLHA DE LONDRINA, 

2017). Em pesquisa realizada pelo IPPUL com 500 ciclistas foi evidenciado que 60% 

utilizam a bicicleta para trabalhar ou estuda; O destaque de utilização é a região do 

entorno do campus da Universidade Estadual de Londrina (zona sul), e portanto, 

priorizada para receber as obras de infraestrutura; há proposta para que a avenida 

Castelo Branco receba ciclovias. 

 

1.5. Modais e Meios de Acesso 

A infraestrutura de transportes de uma dada região compõe a rede de serviços que 

servirá de apoio às relações econômicas dessa sociedade. Politano, Lopes e Amaral 
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(1989) já apontavam que a malha viária, através de seus diversos modais, deve 

interligar os pontos de produção e promover o desenvolvimento, evitando-se a 

ocorrência grandes disparidades: em nível regional, é essencial haver fácil ligação 

com a capital, entre os centros urbanos mais expressivos, diferentes pontos de 

produção e terminais de ligação, além de conexões entre as zonas rurais e urbanas de 

cada município. Admitindo, 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, bem como de acesso aos mesmos. 

As bases georreferenciadas de infraestrutura de transportes a seguir apresentadas 

compõem a compilação cartográfica do DNIT (2018), apresentada através do sistema 

VGeo, bem como do IBGE (2018), que toma como base dados apresentados pelo 

Ministério do Transportes - MT, Secretaria de Executiva/Banco de Informações de 

Transportes – BIT, Secretaria de Política Nacional de Transportes e Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários – ANTAQ; Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e Agência Nacional 

de Transportes Terrestres – ANTT. 

 

1.5.1. Modal rodoviário 

Toda a área de influência da Metrópole Paraná Norte tem atendimento de vias 

rodoviárias, e como pode ser observado na Figura 1.14, em malha que as distribui 

hierarquicamente:  

 com jurisdição federal, as “BRs” atendem os dois principais eixos de 

movimentação da região;  

 as rodovias estaduais conectam a conurbação Maringá-Apucarana-Londrina 

aos demais municípios da área de influência, e por fim,  

 algumas rodovias com jurisdição municipal complementam a função vicinal de 

conexão entre municípios vizinhos de menores índices de movimentação. 

Acentuadamente, percebe-se a importância do modal rodoviário para região, em 

consonância com a realidade nacional: admitindo apenas os segmentos de vias 

inseridos ou que cruzam as fronteiras da área de influência da Metrópole Paraná 

Norte, tratam-se de aproximadamente 414 km de rodovias federais (DNIT, 2018). Elas 

assumem o papel de sistema arterial, que provê melhores condições de mobilidade, e 

consequentemente, onde estão contempladas a maioria das viagens de maior 

extensão (LEE, 2015), servindo, além da movimentação interna, 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, na 

concepção descrita por Barat (2011). 

As regiões que ainda apresentam vazios rodoviários – dentre outros, a norte de 

Sarandi, Marialva e Mandaguari, a região ao Sul de Marialva, uma conexão direta 

entre Apucarana e Londrina - já possuem rodovias planejadas para ligação. Os planos 

também serão apresentados nos próximos itens, à medida que são indicadas em 

detalhes as conexões existentes deste modal. 



 

Figura 1.14 – Malha rodoviária da Metrópole Paraná Norte 
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1.5.2. Rodovias Federais 

O eixo da Metrópole Paraná Norte é atendido pelas rodovias – que compõem o 

Subsistema Rodoviário Federal (BRASIL, 2011) - BR-369, BR-376 e BR-466, como 

apresentado na figura a seguir. 

 

Figura 1.15  – Rodovias federais da conurbação Maringá – Apucarana - Londrina 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017) e DNIT (2018) 

 

BR-369: é, em sua concepção, uma rodovia diagonal, de direção nordeste para 

sudoeste, parte desde o estado de Minas Gerais, atravessa o estado de São Paulo e, 

no estado do Paraná, segue até o município de Cascavel, cruzando, na conurbação 

Maringá-Apucarana-Londrina, os municípios de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, 

Rolândia, Arapongas, Apucarana, onde é interrompida e retomada apenas em Jandaia 

do Sul. 

Possui grande importância histórica no escoamento da produção de cereais, e pela 

ligação com a região sudeste, em especial, ao estado paulista (DER, 2018) 

BR-376: também uma rodovia diagonal, de direção noroeste para sudeste, que 

conecta Dourados (MS) a Garuva (SC). No Paraná, é também conhecida como 

Rodovia do Café, dada a sua importância ao escoamento desta produção paranaense 

para exportação (realizada através do Porto de Paranaguá).  

Entre os municípios do eixo da conurbação, cruza Mandaguaçu, Maringá, Sarandi, 

Marialva, Mandaguari, Jandaia do Sul, Cambira e Apucarana.  

No trecho entre Apucarana e Curitiba, ela é atualmente administrada pela 

concessionária CCR RodoNorte. 
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BR-466: Rodovia de ligação, denominação dada às rodovias que não se enquadram 

como diametrais, axiais ou diagonais na malha nacional, a BR-466 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 (em 28,70 km) de 

Transportes Terrestres – ANTT. 

 

1.5.3. Rodovias planejadas 

Ao Sul da conurbação, embora ainda dentro da área de influência, há planos 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). O 

trecho planejado passa por São João do Ivaí, Lunardelli, Lidianópolis Borrazópolis, 

Cruz Maltina, Faxinal, Mauá da Serra e Tamarana. Embora o traçado ainda não esteja 

definido, a Figura 1.16 ilustra a região onde se localiza. 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 BR-376 (em 

Mandaguaçu) estão planejados. 

 

Figura 1.16 – Rodovias federais planejadas da área de influência da Metrópole 

Paraná Norte 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017) e DNIT (2018) 
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1.5.4. Rodovias Estaduais 

Toda a área de influência contemplada pela Metrópole Paraná Norte inclui um grande 

número de rodovias sob jurisdição estadual, indicadas na figura a seguir. Estão 

inclusas vias inseridas na área de influência da Metrópole Paraná Norte ou que 

atendem a região e expandem-se para as regiões vicinais. Na Figura 1.17 a seguir é 

possível visualizar a distribuição das mesmas. 

 

Figura 1.17 - Rodovias estaduais da área de influência Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017) e DNIT (2018) 
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Tabela 1.8 – Rodovias estaduais na área de influência da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC (2018)  

Rodovia Descrição

PR-082 Localizada ao sul do eixo Maringá-Apucarana-Londrina

PR-090
Localizada na região nordeste da área de influência, por onde cruza Ibiporã e Jataizinho; um trecho dela é 

concessionado à Econorte

PR-160 Trecho localizado à nordeste da área de influência

PR-170 Atravessa de norte a sul a área de influência, passando por Rolândia, Apucarana e Cambira

PR-218
Do norte de Mandaguaçu, estende-se aproximadamente paralela ao eixo da Conurbação, passando  por Rolândia, 

onde é interrompida, com mais um trecho em Londrina

PR-272 Localizada ao sul do eixo Maringá-Apucarana-Londrina

PR-281 Segmento que conecta a BR-376 à PR-458, ao noroeste de Mandaguaçu

PR-317
Cruza de norte a sul a área de influêcia, atravessando o município de Maringá; uma parcela é concessionada à 

Viapar

PR-323

Cruza de nordeste a sudeste a área de influência, interrompida por rodovias federais em sua parcela central (eixo 

da Conurbação). Passa por Cambé e depois sua continuidade passa por Sarandi, Maringá e Paiçandu; um trecho é 

concessionado à Econorte

PR-340 Deslocamento norte-sul ao norte de Rolândia

PR-369 Segmento contínuo à BR-369, à sudoeste de Jandaia do Sul

PR-437 Localizada na região nordeste da área de influência, com acessos à PR-090, PR-445 e PR-323

PR-442 Localizada à leste do eixo da Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina; parte dela é concessionada à Econorte

PR-443
Localizada na região nordeste da área de influência da Macrometrópole Paraná Norte, cruzando a região noroeste 

do município de Kataizinho;

PR-444
Atende a região norte central da Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina, passando pelos municípios de 

Mandaguari, Apucarana e Arapongas; concessionada à Viapar

PR-445
Atravessa de norte a sul a área de influência, passando por Cambé e Londrina; tem trechos concessionados à 

Econorte

PR-450 Rodovia que conecta a PR-340 e a PR-170, no norte da área de influência

PR-451 Localizada no sul da área de influência, com acessos às rodovias PR-082 e PR-272

PR-453 Localizada na ponta extrema sul da PR-070, com acessos à PR-466 e PR-272

PR-454
Localizada ao norte do eixo de Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina, é acesso ao município de Maringá, até a 

PR-340

PR-455 Segmento localizado no município de Marialva

PR-457 Localizada à sudoeste do eixo da Conurbação, com acessos à PR-546 e à PR-082

PR-458 Localizada à noroeste da área de influência da Macrometrópole Norte

PR-461 Localizada na parcela oeste da área de influência, estende-se do seu norte até o município de Maringá

PR-463 Tem acessos à BR-376 em sua parcela mais à oeste do eixo da Conurbação e à PR-461

PR-466
Conecta o eixo da Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina, partindo de Jandaia do Sul e prosseguindo até a 

parcela mais ao sul da área de influência

PR-498 Conecta o extremo oeste da área de influência à BR-376 próxima ao eixo da Conurbação em Mandaguaçu

PR-532 Localizada na região sul do município de Apucarana, permitindo acesso à Londrina via a PR-538

PR-534 Localizada na região norte da área de influência, conectando a PR-450 e a PR-170

PR-535 Localizada na parcela sul da área de influência, com acesso à PR-082

PR-536 Cruza de norte a sul o município de Cambé, com acesso à PR-170

PR-537 Conecta as PR-170 e PR-090 ao norte do eixo da Conurbação

PR-538 Localizada na região oeste do município de Londrina, com acessos à PR-445 e à PR-532

PR-539 Conta com acesso À BR-376, ao sul do eixo da Conurbação

PR-542 Localizada na parcela extremo-noroeste da área de influência, com acessos à PR-317 e PR-340

PR-543 Localizada na parcela extremo-oeste, com acesso à PR-340

PR-545 Localizada na região norte do município de Londrina, deslocando-se na direção norte-sul

PR-546 Acompanha os limites da área da Conurbação na região sudoeste, conectando as PR-317 e BR-369

PR-547 Acompanha os limites da área da Conurbação na região norte, adentrando o município de Rolândia

PR-550 Rodovia que conecta PR-550 e a PR-317, ao norte do eixo da Conurbação

PR-551 Rodovia que conecta PR-323 e a PR-317, ao sul do eixo da Conurbação

PR-552 Conexão região oeste da área de influência à BR-376

PR-554 Conexão entre as rodovias PR-498, PR-552 e PR-323

PR-555 Localizada no extremo oeste da área de influência, conectando a BR-376 com a PR-498

PR-650 Rodovia que conecta a PR-082 aos municípos localizados no extremos sul da área de influência

PR-876 Localizada na região nordeste de Jandaia do Sul, conecta as rodovias BR-376 e BR-369

PR-935 Localizada na região noroeste da área de influência, conecta as rodovias BR-376 e PR-463

PR-980 Localizada no extremo sul do município de Londrina, com acesso à PR-445
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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. Elas são ilustradas na Figura 1.18 e detalhadas nos itens a 

seguir. 

 

Figura 1.18 - Rodovias estaduais da área de influência Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017) e DNIT (2018) 

 

PR-090: em sua extensão total, conecta a PR-170 à capital do Estado do Paraná, 

sendo também conhecida pela sua denominação “Estrada do Cerne”, em função do rio 

que por ela cruza.  

Como rodovia de escoamento de produção, teve importante papel como escoamento 

da produção de café do interior do estado aos Portos de Santos e Paranaguá. Com a 

abertura da BR-376, o volume de tráfego acaba sendo deslocado a esta nova via, 

reduzindo a demanda na PR-090. 

Encontra-se completamente pavimentada, e o segmento da rodovia que passa por 

Ibiporã é concessionado à Econorte. 

PR-170: cruza o Estado do Paraná desde a fronteira norte até a sul, passando, neste 

caminho, pelos municípios de Rolândia, Apucarana e Cambira. É uma rodovia que 

conecta o Estado de Santa Catarina à região da Metrópole Paraná Norte, com 

destaque ao atendimento à indústria madeireira da região. Encontra-se atualmente 

completamente pavimentada, e seu segmento mais ao sul, entre os municípios de 
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Bituruna e General Carneiro, em processo contratação para recuperação de um trecho 

de 56 km. 

PR-218: estrada que liga Paranavaí a Santa Isabel do Ivaí, também denominada 

Rodovia Heitor Alencar Furtado, cruzando da região noroeste da área de influência da 

Metrópole Paraná Norte até seu leste, passando pelas cidades que compõe a 

conurbação, Mandaguaçu, Arapongas e Londrina.  

Encontra-se pavimentada em toda sua extensão, e há planos para a construção do 

segmento de conjunção, entre Arapongas e Londrina, e de continuidade, entre seu 

extremo em Londrina e a PR-090. 

PR-317: conecta a divisa do Estado de São Paulo à região do Lago Iguaçu, no 

município de Santa Helena. No segmento entre Maringá e Santo Inácio, é denominada 

também como Deputado Silvio Barros. 

A via possui segmentos em leito natural e pavimentados, e é parcialmente 

concessionada à Viapar, onde é pavimentada e duplicada em alguns trechos. 

PR-323: concessionada à Econorte em um trecho, a PR-323 tem um total de 220 km, 

dos quais apenas um segmento, de 7 km, é duplicado (em trecho não-concessionado). 

Ela estende-se de Maringá a Iporã. 

Atualmente, encontra-se em processo de licitação, para a duplicação de um trecho de 

20 km, localizado entre Paiçandu e Doutor Camargo. Além disso, um trecho de 61 km, 

entre Paiçandu e Cianorte também se encontra em recuperação. Destaque é dado 

para o alto volume de acidentes ocorridos na via no último ano, em um total de 334 

acidentes (G1/PR, 2018). 

PR-444: rodovia concessionada à Viapar, alonga-se paralelamente ao eixo de 

rodovias federais que compõem a Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina, de 

Mandaguari, passando por Apucarana e chegando a Apucarana. 

Encontra-se completamente duplicada, e há planos para sua extensão até a rodovia 

PR-457, ao sudeste do município de Marialva. 

PR-445: rodovia que atende a região oeste da área de influência da Metrópole Paraná 

Norte, na direção norte-sul, conectando as vias PR-437 e a BR-376, para isso 

prolongando-se ao longo do município de Londrina. 

Encontra-se completamente pavimentada, e em um trecho dela, há concessão à 

Econorte. Há projeto de duplicação e restauração em andamento, cuja audiência 

pública para apresentação de discussões acerca do projeto ocorreu na data de 21 de 

dezembro de 2017 (DER/PR, 2017). 

PR-876: rodovia de acesso entre as rodovias federais BR-466 e BR-369. Encontra-se, 

atualmente, completamente pavimentada. 

Rodovias planejadas: além dos segmentos previamente mencionados com planos de 

extensão, há ainda a estimativa de construções de segmentos da rodovia PR-457, na 

conjunção da BR-376 à PR-546, passando pelos municípios de Maringá e Marialva; a 

PR-548, conectando a BR-376 ao entroncamento da PR-461 e PR-218; da PR-448, 

ligando a BR-376 à PR-218 e, da PR-323, segmentada em Maringá e entre Sarandi, 

Marialva, Mandaguari, até Rolândia, na interseção com a PR-170. Estes planos 

suprem adequadamente os vazios restantes em termos de infraestrutura viária 

rodoviária. 
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Adicionalmente, a maior parte das rodovias estaduais inseridas na área de influência 

da Metrópole Paraná Norte encontra-se pavimentada, conforme apresentado na 

Tabela 1.9. A distribuição dos tipos de rodovias entre as rodovias estaduais é 

apresentada na Figura 1.19.  

 

Tabela 1.9 – Rodovias estaduais na área de influência da Metrópole Paraná Norte 

  

Fonte: Adaptado de DNIT (2018) 

 

Figura 1.19 – Rodovias estaduais, em leito natural, pavimentada e duplicada 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

1.5.5. Frota Veicular e Índices de Motorização 

A frota de veículos da conurbação está intimamente ligada à sua economia e aos 

padrões de mobilidade da região. Com análise dos dados da última década, 2007 a 

2017, embasados no cadastramento de veículos no região realizado pelo Ministério 

das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Estrutura %

Leito Natural 8%

Pavimentada 88%

Duplicada 4%
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Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de 

Trânsito/SINET, são observadas taxas de crescimento acumulados em torno de 

174,69% para o eixo da Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina, de 179,84% para o 

Estado do Paraná e de 195,58% para o Brasil.  

Estes indicadores demonstram que a frota da região, do Estado e do País duplicaram 

nesta última década. Os quinze municípios que compõem a Conurbação em 2007 já 

contavam com aproximadamente 688.865 veículos. Em 2017, este total chega a 

1.203.377 veículos, um aumento de 514.512. 

 

Tabela 1.10 - Total de veículos entre 2007-2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

A taxa média de crescimento aproxima-se de 5,74% a.a. para a Metrópole Paraná 

Norte, 6,04% a.a. para o Estado do Paraná e 6,94% a.a. para o Brasil. Observa-se que 

apesar das taxas anuais elevadas, há uma retração entre os anos de 2014 a 2017, 

provavelmente associada à recessão do país neste período, sendo o setor 

automotivos um dos mais impactados por ela. Com isto, a taxa entre o período de 

2014 e 2017 estabelece-se como 1,47% a.a. para a Metrópole Paraná Norte, 2,97% 

a.a. para o Estado e 3,85% a.a. para o Brasil.  

Constata-se que, a despeito da tendência ser alinhada com a do estado e do país, 

conforme é possível observar na Figura 1.20, as taxas de crescimento estão sempre 

abaixo das médias estadual e nacional. Além disso, apesar da redução das taxas de 

crescimento, mesmo que a um ritmo mais suave, o número de veículos circulantes 

mantém-se crescente. 

  

Data M. Paraná Norte Paraná Brasil

2007 688.865 4.077.232 49.644.025

2008 749.190 4.451.731 54.506.661

2009 806.259 4.789.454 59.361.642

2010 868.423 5.160.354 64.817.974

2011 933.322 5.558.521 70.543.535

2012 999.233 5.954.243 76.137.191

2013 1.061.466 6.351.183 81.600.729

2014 1.116.321 6.716.094 86.700.490

2015 1.152.165 6.959.319 90.682.506

2016 1.176.171 7.140.439 93.867.016

2017 1.203.377 7.332.525 97.091.956
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Figura 1.20 - Taxa de crescimento anual de veículos da década, 2007-2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

A Tabela 1.11, Tabela 1.12 e Tabela 1.13 apresenta, respectivamente, a distribuição 

dessa variação de números de veículos nos últimos dez anos, por tipo de veículo, para 

a Metrópole Paraná Norte, para o Estado do Paraná e para o Brasil. Nos três casos, o 

padrão de veículo que merece destaque por conta do crescimento expressivo são as 

caminhonetes, usualmente denominados como veículos utilitários. 

 

Tabela 1.11 - Distribuição dos veículos por tipologia para a Conurbação, 2007 a 

2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

Tabela 1.12 - Distribuição dos veículos por tipologia para o Estado do Paraná, 

2007 a 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taxa de Crescimento Anual de Veículos

Conurbação Paraná Brasil

Ano Motocicletas Automóveis Caminhonetes Caminhões Ônibus Outros Total

2007 125.509 391.997 35.897 27.562 3.478 229.931 688.865

2008 141.607 420.797 48.515 28.472 3.649 247.757 749.190

2009 152.302 453.458 53.231 29.395 3.856 266.319 806.259

2010 163.584 487.899 59.428 30.713 3.984 286.399 868.423

2011 174.098 523.808 66.100 32.172 4.304 306.938 933.322

2012 182.206 564.155 73.475 33.510 4.275 323.818 999.233

2013 188.469 601.203 80.302 34.943 4.347 340.671 1.061.466

2014 194.259 634.075 86.565 36.017 4.678 354.986 1.116.321

2015 198.874 654.175 90.530 36.576 4.713 366.171 1.152.165

2016 203.035 665.304 93.137 36.923 4.744 376.063 1.176.171

2017 207.589 679.255 96.390 37.123 4.654 385.955 1.203.377

Ano Motocicletas Automóveis Caminhonetes Caminhões Ônibus Outros Total

2007 632.101 2.475.130 221.263 191.183 38.156 519.399 4.077.232

2008 729.962 2.663.252 311.915 198.589 40.891 507.122 4.451.731

2009 794.498 2.860.924 340.276 204.633 44.152 544.971 4.789.454

2010 858.295 3.072.415 374.979 213.380 46.892 594.393 5.160.354

2011 922.232 3.293.650 415.712 225.837 50.268 650.822 5.558.521

2012 971.925 3.527.525 460.107 235.659 52.882 706.145 5.954.243

2013 1.011.274 3.759.306 508.816 246.111 55.953 769.723 6.351.183

2014 1.045.883 3.974.107 557.488 255.475 58.764 824.377 6.716.094

2015 1.076.577 4.109.097 586.168 260.556 61.301 865.620 6.959.319

2016 1.101.224 4.203.635 609.331 264.684 63.060 898.505 7.140.439

2017 1.128.674 4.304.271 632.503 268.368 64.375 934.334 7.332.525
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Tabela 1.13 - Distribuição dos veículos por tipologia para o Brasil, 2007 a 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

A preeminência dos veículos de passeio – ainda mais evidente se são adicionadas as 

motocicletas – é observada nos três níveis (conurbação, estado e país). Para o ano de 

2017 a distribuição da frota de veículos por sua tipologia pode ser observada na tabela 

e gráficos a seguir. 

 

Tabela 1.14 - Distribuição da frota por tipologia, ano de 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

Figura 1.21 - Distribuição dos Veículos por tipologia, Conurbação ano de 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

Ano Motocicletas Automóveis Caminhonetes Caminhões Ônibus Outros Total

2007 9.410.110 29.851.610 2.560.451 1.847.225 590.152 14.794.587 49.644.025

2008 11.045.686 32.054.684 3.484.495 1.939.276 633.122 16.395.084 54.506.661

2009 12.415.764 34.536.667 3.835.242 2.026.269 673.084 18.290.380 59.361.642

2010 13.950.448 37.188.341 4.285.690 2.143.467 722.682 20.477.794 64.817.974

2011 15.579.899 39.832.919 4.762.943 2.274.947 783.358 22.889.368 70.543.535

2012 16.910.473 42.682.111 5.238.656 2.380.780 833.742 25.001.902 76.137.191

2013 18.114.464 45.444.387 5.731.997 2.488.680 888.393 27.047.272 81.600.729

2014 19.242.916 47.946.665 6.245.837 2.588.984 935.626 28.983.378 86.700.490

2015 20.213.958 49.821.941 6.588.496 2.645.855 965.902 30.660.312 90.682.506

2016 20.942.633 51.296.982 6.880.333 2.684.227 984.847 32.020.627 93.867.016

2017 21.608.568 52.916.160 7.192.441 2.720.548 1.002.769 33.260.038 97.091.956

Tipo de Veículo Metróp. Paraná Norte Paraná Brasil

Motocicletas 207.589 1.128.674 21.608.568

Automóveis 679.255 4.304.271 52.916.160

Caminhonetes 96.390 632.503 7.192.441

Caminhões 37.123 268.368 2.720.548

Ônibus 4.654 64.375 1.002.769

Outros 385.955 934.334 33.260.038

Total 1.203.377 7.332.525 97.091.956
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Figura 1.22 - Distribuição dos Veículos por tipologia, Paraná ano de 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

Figura 1.23 - Distribuição dos Veículos por tipologia, Brasil ano de 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

Em relação ao índice de motorização, que expressa a relação entre população e 

número de veículos, a conurbação apresentava 36,03 automóveis a cada 100 

habitantes em 2017, valor 5,21% menor ao índice do Estado e 42,44% superior ao do 

Brasil. Essa discrepância pode ser justificada pelo universo representado pela 

população brasileira, com contextos muito mais diferenciados que o da Metrópole 

Paraná Norte. Entretanto, em relação às motocicletas, esta taxa passa a ser de 7,43 

veículos para cada 100 habitantes, no Estado, 9,97 e 10,33 para o país. 
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Distribuição dos Veiculos por Tipologia Estado do Paraná, 
2017

Motocicletas

Automóveis

Caminhonetes

Caminhões

Ônibus

Outros

18,2%

44,6%

6,1%
2,3%

0,8%

28,0%

Distribuição dos Veiculos por Tipologia Brasil, 2017

Motocicletas

Automóveis

Caminhonetes

Caminhões

Ônibus

Outros



34 
 

Figura 1.24 - Taxa de motorização para cada 100 habitantes, ano 2017 

 

Fonte: Ministério das Cidades (2017) 

 

1.5.6. Concessões Rodoviárias 

A AGEPAR (2018) apresenta a distribuição das vias concessionadas no Estado do 

Paraná, distribuídas entre 6 lotes, a saber, Econorte, Viapar, Ecocataratas, Caminhos 

do Paraná, Rodonorte e Ecovia.  

Conforme exige a Lei 18.696/2016, é parte das obrigações previstas aos contratados 

que integram o Programa de Concessões do Estado do Paraná, mantidos e operados 

pelo Departamento de Estradas de Rodagem, disponibilizar dados provenientes de 

sistemas de coleta e armazenamento de dados de tráfego. A área de influência da 

Metrópole Paraná Norte inclui praças de pedágios de 3 dos 6 lotes, sendo estes a 

Econorte e a Viapar, conforme indicado na Figura 1.25. 

A apresentação dos dados do Pedagiômetro, conforme disponibilizados pela AGEPAR 

(2018), somam os resultados de todo o ano de 2018, atualizados a cada 24 horas e 

totalizados a cada lote de concessão, sem distribuição segundo as praças de 

cobrança. Dessa maneira, a seguir serão apresentadas as informações relativas aos 

lotes que tem influência na região analisada, sem discretização em relação às praças 

que se localizam ou não dentro das fronteiras desta análise. 

A Tabela 1.15 indica os volumes de tráfegos totalizados até o momento para cada um 

dos lotes, destacados os dois lotes com concessão com vias na área de influência da 

Metrópole Paraná Norte. Conforme ilustra a Figura 1.26, a Econorte e a Viapar 

assumem uma ordem de 33% do tráfego de veículos que circulam em rodovias 

concessionadas no estado do Paraná 
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Figura 1.25 – Rodovias concessionadas no eixo da conurbação da Metrópole 

Paraná Norte 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017) e DNIT (2018)  

 

Tabela 1.15 – Participação dos lotes de concessão em tráfego, no Paraná (ano de 

2018) 

 

Fonte: Adaptado de AGEPAR (2018) 

 

Lote
Movimentação de 

veículos (2018)
%

Caminhos do Paraná 7.331.992 13%

Ecocataratas 8.486.979 15%

Econorte 3.762.488 6%

Ecovia 3.886.724 7%

Rodonorte 19.489.014 34%

Viapar 15.124.660 26%

Total Geral 58.081.857 -
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Figura 1.26 – Participação dos lotes de concessão em 2018 

 

Fonte: Adaptado de AGEPAR (2018) 

 

As contagens também são contabilizadas por classes de veículos, e, em coerência 

com os dados de motorização apresentados no item 1.5.5 Frota Veicular e Índices de 

Motorização, mais de 65% do tráfego é proveniente de veículos de passeio (incluindo 

automóveis e motocicletas) no caso das vias concessionadas pela Econorte e mais de 

75% no caso das vias concessionadas pela Viapar. 

 

Tabela 1.16 – Distribuição do tráfego por categorias, nos lotes da Metrópole 

Paraná Norte (ano de 2018) 

 

Fonte: Adaptado de AGEPAR (2018) 

 

As categorias (classes) de veículos são identificadas a partir da classificação 

preconizada pelo DER, conforme apresentado na Figura 1.27 a seguir. 
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Participação dos Lotes de Concessão, 2018

Caminhos do Paraná

Ecocataratas

Econorte

Ecovia

Rodonorte

Viapar

Classe Exemplo Econorte Viapar

1 Automóveis e utilitários 65% 75%

2 Caminhões leves 7% 6%

2A Ônibus/ microônibus 2% 1%

3 Autom. com semirreboque 0% 0%

4 Caminhão com semirreboque 7% 5%

4A Ônibus/ microônibus 2% 1%

5 Autom. com reboque 0% 0%

6 Caminhão com reboque 3% 2%

6A Ônibus/ microônibus 1% 0%

7 Caminhão com reboque 3% 1%

8 Caminhão com reboque 7% 4%

9 Motocicleta 1% 2%

10 Caminhão com reboque 1% 2%

11 Caminhão com reboque 0% 0%

Especial Veículos especiais 1% 0%



37 
 

Figura 1.27 - Categorias de veículos 

 

Fonte: DER (2018) 

 

1.5.7. 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. 

 

1.5.8. Veículos definidos para estudos de capacidade 

Diferentes tipos de veículos influenciam de maneiras distintas a composição de tráfego 

de uma determinada localidade; é conveniente, portanto, estabelecer a análise com 
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base em UCP, unidades de carro de passeio, uma indicação em termos e número 

equivalente em termos da ocupação referencial que um carro de passeio exerce na 

ocupação de uma via. A despeito dessa conversão, como o escopo deste estudo dá 

destaque aos veículos de carga, em alguns aspectos, a análise será realizada 

especificamente para os veículos voltados a esta finalidade.  

O Manual de Projeto de Interseções, DNIT, 2005, classifica os veículos usuais em 

cinco categorias, a serem adotadas em cada caso conforme as características 

predominantes do tráfego: 

a) M – Representa motocicletas; B – bicicletas e SI registra a movimentação de 

veículos “Sem Identificação” 

b) VP - Representa os veículos leves, física e operacionalmente assimiláveis ao 

automóvel, incluindo minivans, vans, utilitários, pick-ups e similares. 

c) CO - Representa os veículos comerciais rígidos, não articulados. Abrangem os 

caminhões e ônibus convencionais, normalmente de dois eixos e quatro a seis rodas.  

d) O - Representa os veículos comerciais rígidos de maiores dimensões. Entre 

estes incluem-se os ônibus urbanos longos, ônibus de longo percurso e de turismo, 

bem como caminhões longos, frequentemente com três eixos (“trucão”), de maiores 

dimensões que o veículo CO básico. Seu comprimento aproxima-se do limite máximo 

legal admissível para veículos rígidos. 

e) SR - Representa os veículos comerciais articulados, compostos de uma 

unidade tratora simples (cavalo mecânico) e um semirreboque. Seu comprimento 

aproxima-se do limite máximo legal para veículos dessa categoria. 

f) RE - Representa os veículos comerciais com reboque. É composto de uma 

unidade tratora simples, um semirreboque e um reboque, frequentemente conhecido 

como bitrem. Seu comprimento é o máximo permitido pela legislação. 

Para conversão destes veículos – unidades de tráfego misto – em unidades de carros 

de passeio, há uma tabela de equivalência de veículos motorizados, bicicleta, e 

veículos não-classificados, em carros de passeio, para aplicação em estudos de 

capacidade de interseções (fator de equivalência HBS2, apresentados na tabela a 

seguir. Essa tabela também é compatível com valores apresentados pelo Highway 

Capacity Manual, edição de 1994. 

 

Tabela 1.17- Fatores de equivalência HBS 

 

Fonte: DNIT (2006) 

 

A classificação dos veículos, correlacionando a categoria e a denominação usual, 

discriminada pelas praças de pedágio, bem como o número de eixos, a classificação 

                                                

2 Do Manual para a Determinação da Capacidade de Rodovias (Handbuch für die 
Bemessung von Strassenverkehrsanlagen – HBS) do ano 2000 

Tipo de Veículo VP CO SR/RE M B SI

Fator de 

Equivalência
1,0 1,5 2,0 1,0 0,5 1,1
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indicada pelo DNIT para este tipo de estudo, e, o fator de equivalência HBS é 

apresentado na Tabela 1.17. Nas correlações onde não há coincidência direta (como 

exemplo, a categoria “O”), ou há mais de uma classificação, foi admitido o caso que 

melhor descreve a finalidade, ou o caso mais crítico (com base no número de eixos). 

Há ainda o fato de que, para a finalidade de cobrança da taxa de pedágio, são 

desconsiderados eixos que não estejam sendo utilizados (eixos elevados); para 

minimizar estas discrepâncias, os veículos foram agrupados em classes voltadas à 

sua finalidade, sintetizados em Veículos de Passeio (VP, ex.: motos e carros), Ônibus 

(O) e Veículos de Carga (CO/SR; que inclui todos os tipos de caminhões). 

 

1.5.9. Volume médio diário anual 

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. Quando dito diário, 

descreve a média de volume de veículos que circulam durante 24h, e sendo um dado 

médio anual, é indicativo de um período que contempla 365 dias de um ano.  

Os dados apresentados neste relatório referem-se ao ano de 2017, disponibilizados 

pelas concessionárias através do DER/PR e discretizados por praça de pedágio 

inseridos no contexto do eixo da conurbação Maringá-Apucarana-Londrina (P1-2, P2-

1, P2-2, P2-3, P2-4) ou da área de influência da Metrópole Paraná Norte (P1-3 e P5-

7), com a localização conforme indicados na figura e tabelas a seguir. 

 

Tabela 1.18- Praças de Pedágio da área de Influência da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

Praça Praça/Lote Localização

P1-2 Praça Jataizinho - Econorte BR-369, km 126+138

P1-3 Praça Sertaneja - Econorte PR-323, km 3+600

P2-1 Praça Arapongas -Viapar BR-369, km 178+848

P2-2 Praça Mandaguari - Viapar BR-376, km 200+964

P2-3 Praça Castelo Branco - Viapar BR-376, km 148+961

P2-4 Praça Floresta - Viapar BR-317, km 127+066

P5-7 Praça Mauá da Serra/Ortigueira – Rdonorte BR-376, km 321



 

Figura 1.28 – Praças de Pedágio da Metrópole Paraná Norte 
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Tabela 1.19- Veículos definidos para estudos de capacidade 

 

Fonte: Adaptado de AGEPAR (2018) e DNIT (2006) 

 

Dos veículos pagantes nas praças indicadas, devidamente convertidos pelo fator de 

equivalência, resultam os volumes diários. Da média estabelecida através de todos os 

dias do ano de 2017, resulta o VMDA – volume médio diário anual – referente a estas 

praças de pedágio. Como é possível perceber na Figura 1.29, as praças Arapongas e 

Mandaguari - P2-1 e P2-2, com VMDA de 26.851 e 20.909 UCP/dia (unidades de carro 

de passeios/dia), respectivamente – destacam-se em termos de fluxos veiculares; a 

Categoria Veículos Eixos Classificação DNIT Finalidade
Fator de 

Equivalência

1

Automóvel

Caminhonete

Furgão

2 VP
Passageiro 

(Veíc. Privado)
1,0

2

Caminhão Leve

Caminhão Trator

Furgão

2 CO Carga 1,5

3

Automóvel com 

Semirreboque

Caminhonete com 

Semirreboque

3 VP
Passageiro 

(Veíc. Privado)
1,0

4

Caminhão

Caminhão Trator

Caminhão Trator com 

Semirreboque

3 SR Carga 2,0

5

Automóvel com 

reboque

Caminhonete com 

reboque

4 VP
Passageiro 

(Veíc. Privado)
1,0

6

Caminhão com 

Reboque

Caminhão Trator com 

Semirreboque

4 RE Carga 2,0

7

Caminhão com 

Reboque

Caminhão Trator com 

Semirreboque

5 RE Carga 2,0

8

Caminhão com 

Reboque

Caminhão Trator com 

Semirreboque

6 RE Carga 2,0

9

Moto

Motoneta

Bicicleta a Motor

2 M
Passageiro 

(Veíc. Privado)
1,0

10 Treminhão 7 RE Carga 2,0

11 Treminhão 8 RE Carga 2,0

2A Ônibus 2 CO Passageiro (Ônibus) 1,5

4A Ônibus 3 O Passageiro (Ônibus) 2,0

6A Ônibus 4 O Passageiro (Ônibus) 2,0

ESPECIAL Treminhão 9 ou + RE Carga 2,0
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região da Metrópole Paraná Norte apresenta um VMDA de 13.235 UCP/dia, conforme 

apresentado na Tabela 1.20. 

O VMDA é um importante valor referencial, que permite o ajustamento e expansão de 

amostras, adequadas aos devidos fatores, extraídos do particionamento dos dados em 

períodos menores, como o VMDm (volume médio diário mensal) e o VMDd (volume 

médio diário em um dia da semana).  

 

Figura 1.29 – VMDA nas praças de pedágio da área de influência da Metrópole 

Paraná Norte 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 
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Tabela 1.20- VMDA nas praças de pedágio da área de influência da Metrópole 

Paraná Norte 

 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

1.5.10. Volume médio diário mensal 

Representa o número total de veículos trafegando em todos os dias de um 

determinado mês, dividido pelo total de dias. É, portanto, também indicado em número 

de veículos por dia, preferencialmente equiparados através de fator de equivalência. 

O VMDm (Volume Médio Diário mensal, sempre identificado com o mês a que faz 

referência), permite uma análise sazonal das vias investigadas, além de possibilitar 

métodos de ajustamento e expansão de dados. 

A proeminência das praças Arapongas e Mandaguari também é perceptível no nível 

mensal, como apresentado na Tabela 1.21 e na Figura 1.30. 

 

Tabela 1.21- VMDm nas praças de pedágio da área de influência da Metrópole 

Paraná Norte 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Praça Praça/Lote VMDA (UCP/dia) %

P1-2 Praça Jataizinho - Econorte 8.190 62%

P1-3 Praça Sertaneja - Econorte 6.400 48%

P2-1 Praça Arapongas -Viapar 26.851 203%

P2-2 Praça Mandaguari - Viapar 20.909 158%

P2-3 Praça Castelo Branco - Viapar 11.818 89%

P2-4 Praça Floresta - Viapar 9.162 69%

P5-7 Praça Mauá da Serra/Ortigueira – Rodonorte 9.318 70%

                     13.235 VMDA Metrópole Paraná Norte

Praça Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

P1-2     8.098          8.144     8.081     8.178     7.901     8.037     8.622     8.049          8.306       8.073            8.178           8.605 

P1-3     6.592          6.067     5.814     6.254     5.823     5.986     6.977     6.120          6.554       6.444            6.481           7.641 

P2-1  25.757       26.142  26.794  26.430  26.127  26.571  27.520  26.847        27.616     26.808         27.304         28.248 

P2-2  21.906       21.529  20.538  18.919  17.698  18.197  22.507  21.304        22.123     21.230         21.607         23.316 

P2-3  11.039       11.948  11.990  11.072  11.357  11.619  12.394  12.141        12.411     11.855         11.652         12.328 

P2-4     9.157          9.088     8.579     8.934     8.628     8.851     9.661     8.909          9.437       9.079            9.238         10.377 

P5-7  11.102          9.789     9.578     8.799     7.752     8.632     9.776     8.989          9.413       8.631            8.575         10.763 

Metrópole 

Paraná Norte
 13.379       13.244  13.053  12.655  12.184  12.556  13.922  13.194        13.694     13.160         13.291         14.468 
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Figura 1.30 – VMDm nas praças de pedágio da área de influência da Metrópole 

Paraná Norte 

 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

A variação entre volumes de tráfego ao longo dos meses do ano também denominada 

variação sazonal, é função principalmente das atividades a que a via serve. 

Considerando o fluxo total de veículos, os meses de dezembro e julho destacam-se 

como os meses de maiores movimentações, concordantes com os períodos de férias 

escolares, que costumeiramente representam maior mobilidade interregional. 

Como a análise de logística está mais fortemente correlacionada a parâmetros de 

carga, é sensato estabelecer a análise de VMDm especificamente para veículos de 

carga. Neste caso, não será considerado fator de equivalência, ou seja, os veículos 

caracterizados como finalidade de carga serão somados de maneira bruta. Os 

resultados são apresentados na Tabela 1.22 e Figura 1.31, onde ficam evidentes o 

perfil mais homogêneo ao longo do ano entre as praças de pedágio, os fluxos de 

tráfego mais intensos nos meses de março e agosto e uma diferença relativa menor 

entre as praças de pedágio, com destaque à Praça Ortigueira (P5-7). 
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Tabela 1.22- VMDm dos veículos de carga nas praças de pedágio da área de 

influência da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Figura 1.31 – VMDm nas praças de pedágio da área de influência da Metrópole 

Paraná Norte 

 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

A indicação de um perfil com comportamento equiparado corrobora ao uso dos 

indicadores mensais para estimativa através da expansão de dados, tomados de 

maneira amostral, a um dado atualizado, compatível com o ano ou horizonte de 

projeto. Este mesmo comportamento tende a se repetir ciclicamente, apenas 

aumentando em proporções que costumam se adequar, adicionalmente outros 

parâmetros socioeconômicos correlatos. 

  

Praça Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

P1-2     1.091          1.201   1.319  1.120  1.222  1.220  1.274    1.323          1.294       1.252            1.283           1.152 

P1-3     1.362          1.491   1.581  1.434  1.565  1.532  1.628    1.694          1.685       1.682            1.706           1.587 

P2-1     3.924          4.214   4.539  3.988  4.380  4.353  4.370    4.616          4.590       4.431            4.478           4.266 

P2-2     3.293          3.656   3.808  3.165  3.305  3.343  3.850    3.847          3.855       3.668            3.731           3.545 

P2-3     1.516          2.102   2.231  1.647  1.948  2.055  2.283    2.387          2.268       2.162            2.003           1.807 

P2-4     1.315          1.483   1.464  1.287  1.443  1.478  1.498    1.530          1.533       1.533            1.541           1.475 

P5-7     2.326          2.751   2.990  2.392  2.517  2.736  2.990    3.036          2.854       2.596            2.550           2.444 

Metrópole 

Paraná Norte
    2.118          2.414   2.562  2.148  2.340  2.388  2.556    2.633          2.583       2.475            2.470           2.325 
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1.5.11. Demandas atuais de tráfego 

Para definição das demandas de tráfego atuais para a região da Metrópole Paraná 

Norte, foi desenvolvido um modelo de demandas baseado em matriz origem e destino 

de cargas realizada com base em pesquisas de campo em formato de entrevista 

(Pesquisa O/D), devidamente ajustada a alocada na rede de viária da região, 

devidamente classificadas hierarquicamente. O modelo computacional desenvolvido 

serve de base para avaliação das condições operacionais atuais do tráfego, através da 

análise da saturação das vias, que é um dos principais indicadores de desempenho da 

engenharia de tráfego. 

Para calibração do modelo e verificação da adesão dos volumes alocados em relação 

à realidade, foram realizadas contagens de tráfego em 8 pontos, coincidentes com os 

pontos de entrevista O/D. O modelo considera dados de velocidade média, o tempo 

gasto em cada seção, entre outros parâmetros.  

O resultado final deste modelo é o carregamento de tráfego nas principais ruas do 

sistema viário da cidade e a avaliação do seu impacto na mobilidade através da 

análise do grau de saturação, indicador de desempenho que pode ser usado para 

comparativos com cenários futuros. 

 

1.5.11.1. Pontos de pesquisa 

A informação do Volume Médio Diário Anual é útil para análise de dados coletados 

através de pesquisas de campo. As contagens volumétricas e pesquisas de 

Origem/Destino realizadas neste estudo foram inseridas de modo a coincidir com 

estruturas de apoio: foram posicionadas próximas a postos da Polícia Rodoviária 

Federal ou Estadual ou mesmo de praças de pedágio. A localização dos pontos pode 

ser observada na Figura 1.32, com os pontos de pesquisa próximos a postos da 

Polícia Rodoviária Estadual representados na cor azul, os postos da Polícia Rodoviária 

Federal na cor vermelha, e um ponto, necessário para representar o acesso oeste da 

conurbação, representado na cor amarela, que não está próximo a um posto de polícia 

rodoviária, mas localiza-se junto a uma praça de pedágio. 
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Figura 1.32 – Pontos de pesquisa Origem/Destino e contagens volumétricas 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Este tipo de estratégia facilita a execução pesquisas por viabilizar o apoio de órgãos 

de segurança durante a realização da tomada de dados.  
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1.5.11.2. Dados e resultados da pesquisa 

As pesquisas foram realizadas entre os dias 09 e 18 de abril, em 8 pontos, e com 

tomada de dados concomitante acerca dos volumes de tráfego circulante e entrevista 

amostral acerca das origens e destinos dos veículos de carga.  

A Tabela 1.23 a seguir apresenta dados operacionais relativos à execução da 

pesquisa, incluindo localização, data, condições climáticas e praças de pedágio 

utilizadas como referenciais de ajustamento sazonal e semanal das informações para 

obtenção do VMDA (volume médio diário anual) de cada ponto. 

Tabela 1.23- Dados operacionais da execução da pesquisa 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

As contagens foram realizadas no período entre 07h e 19h, concentrando os principais 

volumes de circulação (período diurno). Ao longo de todo o período de pesquisa, 

foram realizadas um total de 1.845 entrevistas relativas à pesquisa “Origem e Destino”, 

conforme distribuição apresentada na Tabela 1.24 a seguir. 

 

Tabela 1.24- Número de entrevistas realizadas 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Os resultados observados desta tomada de dados serão apresentados a seguir. 

 

1.5.11.2.1. Contagem volumétrica 

As tabelas a seguir sintetizam os resultados percebidos para cada ponto de pesquisa; 

destaca-se que as informações brutas, contabilizadas em campo, foram ajustadas 

segundo fatores sazonais (relativos ao mês de abril) e semanais (conforme o dia da 

Ponto Data Dia Tempo

01 - BR-376 - Posto da Polícia Rodoviária Federal - 

Apucarana
11/04/2019 Quinta-Feira Ensolarado P2-3 Praça Castelo Branco - Viapar

02 - BR-376 - Posto da Polícia Rodoviária Federal - 

Mandaguari
12/04/2019 Sexta-Feira Ensolarado P2-2 Praça Mandaguari - Viapar

03 - PR-317 - Posto da Polícia Rodoviária Estadual - 

Floresta
15/04/2019 Segunda-Feira Ensolarado P2-4 Praça Floresta - Viapar

04 - PR-986/BR-369 - Posto da Polícia Rodoviária Estadual - 

Rolândia
10/04/2019 Quarta-Feira

Ensolarado/

Nublado 
P2-1 Praça Arapongas - Viapar

05 - PR-340/BR-376 - Posto da Polícia Rodoviária Federal - 

Ortigueira
17/04/2019 Quarta-Feira Ensolarado P5-7

Praça Mauá da Serra/Ortigueira - 

Rodonorte

06 - BR-369 - Posto da Polícia Rodoviária Federal - 

Jataizinho
18/04/2019 Quarta-Feira Ensolarado P1-2 Praça Jataizinho - Econorte

07 - PR-445 - Posto da Polícia Rodoviária Estadual - 

Londrina
09/04/2019 Terça-Feira Ensolarado P5-7

Praça Mauá da Serra/Ortigueira - 

Rodonorte

08 - BR-376 - Posto da Polícia Rodoviária Federal - Alto 

Paraná
16/04/2019 Terça-Feira Ensolarado P5-7

Praça Mauá da Serra/Ortigueira - 

Rodonorte

Praça de pedágio de referência

Período Entrevistas O/D

Manhã 612

Meio-dia 549

Tarde 684

Total 1.845
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pesquisa quando cada ponto foi investigado; o pedágio de onde estes fatores foram 

estimados são declarados como “Praça de pedágio de referência”, na Tabela 1.23 a 

seguir. Além disso, a tabela de equivalência HBS foi utilizada para ponderação dos 

veículos e definição dos volumes em Unidades de Carros de Passeio. 

Para cada ponto serão indicados os tráfegos ao longo do período diurno, em volumes 

horários acumulados de levantamentos em grupos de 15 minutos, classificação 

veicular, UCP e médias de período. Há ainda a representação gráfica dos veículos 

classificados (unidades de tráfego misto) e unidades de carros de passeio. 

 

Tabela 1.25- Contagens volumétricas do Ponto 01 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 01 - BR-376 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Federa l  - Apucarana

Data da pesquisa: 11/04/2019 Dia da pesquisa: Quinta-Feira Clima: Ensolarado

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 274 6 101 381 451 6 178 635

07:15 - 08:15 295 6 103 404 467 7 181 655

07:30 - 08:30 284 4 107 395 428 6 164 597

07:45 - 08:45 253 4 121 378 375 10 151 535

08:00 - 09:00 238 1 124 364 300 13 166 479

08:15 - 09:15 228 1 143 372 242 15 168 426

08:30 - 09:30 239 3 142 384 262 18 175 456

08:45 - 09:45 243 3 135 381 259 14 158 430

09:00 - 10:00 249 4 135 387 244 11 133 389

09:15 - 10:15 249 8 138 395 251 8 126 385

09:30 - 10:30 226 10 162 397 227 4 127 358

09:45 - 10:45 220 10 181 411 210 4 131 346

10:00 - 11:00 217 8 199 425 201 4 140 345

10:15 - 11:15 206 4 195 405 204 4 115 323

10:30 - 11:30 226 1 185 412 229 8 110 348

10:45 - 11:45 241 1 177 420 240 8 147 396

11:00 - 12:00 250 1 158 409 259 10 141 410

11:15 - 12:15 253 3 139 394 247 10 175 432

11:30 - 12:30 242 7 123 373 234 11 161 406

11:45 - 12:45 236 8 111 355 245 11 144 400

12:00 - 13:00 216 8 131 356 269 13 164 446

12:15 - 13:15 213 7 146 367 296 10 143 449

12:30 - 13:30 214 3 137 354 302 4 150 457

12:45 - 13:45 214 6 172 392 310 6 152 467

13:00 - 14:00 230 8 156 395 301 3 140 444

13:15 - 14:15 250 7 177 433 290 7 132 429

13:30 - 14:30 238 8 182 429 280 7 121 408

13:45 - 14:45 234 8 165 408 251 6 94 350

14:00 - 15:00 229 6 179 414 249 10 122 381

14:15 - 15:15 217 7 170 394 270 10 144 425

14:30 - 15:30 226 6 187 418 247 11 148 407

14:45 - 15:45 253 6 193 451 263 11 152 427

15:00 - 16:00 246 10 184 440 269 7 127 403

15:15 - 16:15 255 11 191 457 255 4 146 405

15:30 - 16:30 264 18 189 472 281 6 161 447

15:45 - 16:45 241 15 180 437 288 4 155 447

16:00 - 17:00 278 11 187 476 292 8 156 457

16:15 - 17:15 289 14 189 492 304 10 127 441

16:30 - 17:30 294 8 195 498 338 8 148 494

16:45 - 17:45 337 10 211 557 360 11 165 537

17:00 - 18:00 333 11 210 555 350 11 179 540

17:15 - 18:15 377 10 201 587 356 10 173 539

17:30 - 18:30 432 18 197 647 346 20 150 515

17:45 - 18:45 417 20 179 616 318 25 124 467

18:00 - 19:00 413 21 158 592 363 24 123 510

VMD (07h - 19h) 3.174 97 1.922 5.193 3.550 119 1.770 5.439

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 243 5 147 394 287 9 148 444

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 232 6 158 396 270 9 143 421

Tarde (15:00 - 19:00) 321 14 190 525 317 11 149 477

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Ponta Grossa/Curitiba Sentido 02 - Apucarana

Picos
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Figura 1.33 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 01 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.34 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 01 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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Tabela 1.26- Contagens volumétricas do Ponto 02 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 02 - BR-376 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Federa l  - Mandaguari

Data da pesquisa: 12/04/2019 Dia da pesquisa: Sexta-Feira Clima: Ensolarado

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 464 13 183 660 536 28 365 929

07:15 - 08:15 473 10 175 658 519 19 366 904

07:30 - 08:30 521 12 151 685 485 13 313 812

07:45 - 08:45 520 10 149 679 475 12 313 800

08:00 - 09:00 500 10 164 675 456 12 271 740

08:15 - 09:15 519 9 170 698 469 9 271 749

08:30 - 09:30 512 9 211 732 473 12 282 767

08:45 - 09:45 493 6 212 711 458 10 272 740

09:00 - 10:00 478 3 209 690 426 10 265 702

09:15 - 10:15 468 6 210 684 413 12 291 716

09:30 - 10:30 444 6 217 666 409 10 304 724

09:45 - 10:45 443 6 240 689 412 10 302 724

10:00 - 11:00 421 7 256 685 421 7 294 723

10:15 - 11:15 422 6 277 705 414 6 262 682

10:30 - 11:30 432 4 247 684 423 6 279 708

10:45 - 11:45 424 9 255 688 417 6 282 706

11:00 - 12:00 454 7 266 728 420 9 270 699

11:15 - 12:15 459 9 246 714 420 9 283 712

11:30 - 12:30 466 15 256 737 398 9 250 656

11:45 - 12:45 464 12 214 690 417 10 221 649

12:00 - 13:00 449 13 198 660 449 12 239 700

12:15 - 13:15 448 10 202 660 446 12 209 667

12:30 - 13:30 440 6 184 630 502 10 210 723

12:45 - 13:45 455 3 194 652 523 10 234 768

13:00 - 14:00 504 4 213 721 510 7 218 735

13:15 - 14:15 526 4 225 756 532 6 232 770

13:30 - 14:30 527 7 228 762 545 7 233 785

13:45 - 14:45 556 10 290 857 540 7 240 788

14:00 - 15:00 536 10 310 856 595 7 281 883

14:15 - 15:15 535 12 333 880 599 9 296 904

14:30 - 15:30 575 7 352 934 578 6 283 867

14:45 - 15:45 557 7 325 889 598 6 285 889

15:00 - 16:00 579 9 325 912 578 6 248 832

15:15 - 16:15 600 10 325 936 614 7 253 874

15:30 - 16:30 603 15 326 944 611 9 299 919

15:45 - 16:45 638 16 337 992 672 9 285 965

16:00 - 17:00 634 13 302 949 670 13 293 976

16:15 - 17:15 642 18 296 956 665 12 275 952

16:30 - 17:30 669 16 321 1.006 699 15 255 969

16:45 - 17:45 693 13 328 1.035 664 18 260 942

17:00 - 18:00 766 13 354 1.133 699 15 249 963

17:15 - 18:15 790 9 351 1.149 702 15 238 954

17:30 - 18:30 824 10 329 1.163 710 24 219 952

17:45 - 18:45 822 16 296 1.135 694 21 228 943

18:00 - 19:00 803 18 266 1.088 685 19 216 921

VMD (07h - 19h) 6.588 124 3.046 9.758 6.445 147 3.209 9.802

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 471 8 208 687 450 12 296 758

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 497 9 252 758 505 9 249 762

Tarde (15:00 - 19:00) 697 14 320 1.031 666 14 255 936

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Apucarana/Arapongas Sentido 02 - Maringá

Picos
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Figura 1.35 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 02 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.36 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 02 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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Tabela 1.27- Contagens volumétricas do Ponto 03 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 03 - PR-317 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Estadual  - Floresta

Data da pesquisa: 15/04/2019 Dia da pesquisa: Segunda-Feira Clima: Ensolarado

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 623 10 89 722 343 5 102 451

07:15 - 08:15 618 10 94 722 366 5 98 470

07:30 - 08:30 541 7 89 637 382 10 114 507

07:45 - 08:45 464 5 83 552 388 12 140 540

08:00 - 09:00 396 3 91 491 451 9 170 629

08:15 - 09:15 350 3 75 429 449 12 170 631

08:30 - 09:30 349 7 71 427 466 12 156 634

08:45 - 09:45 348 12 81 442 442 12 144 598

09:00 - 10:00 365 12 93 470 412 14 125 551

09:15 - 10:15 370 12 90 472 378 10 147 536

09:30 - 10:30 326 7 108 441 335 9 151 495

09:45 - 10:45 330 2 113 445 330 9 146 485

10:00 - 11:00 303 3 124 431 315 10 143 468

10:15 - 11:15 284 5 139 428 350 9 142 501

10:30 - 11:30 284 7 138 429 350 7 132 489

10:45 - 11:45 254 14 128 396 362 7 160 529

11:00 - 12:00 239 16 115 370 365 5 163 533

11:15 - 12:15 268 14 111 393 345 5 138 489

11:30 - 12:30 286 14 101 401 357 3 148 508

11:45 - 12:45 297 7 105 409 340 9 144 493

12:00 - 13:00 362 3 91 456 344 9 156 509

12:15 - 13:15 365 9 95 468 320 21 172 513

12:30 - 13:30 396 7 105 509 328 26 165 519

12:45 - 13:45 428 10 106 545 328 19 138 485

13:00 - 14:00 400 16 136 552 322 17 122 461

13:15 - 14:15 395 10 147 553 338 7 98 443

13:30 - 14:30 379 14 129 522 303 3 97 404

13:45 - 14:45 372 10 127 509 320 3 103 427

14:00 - 15:00 375 12 125 512 318 7 106 431

14:15 - 15:15 375 26 118 519 296 5 122 423

14:30 - 15:30 372 23 146 541 332 3 149 485

14:45 - 15:45 373 26 152 551 326 3 171 500

15:00 - 16:00 358 19 168 544 328 3 165 497

15:15 - 16:15 364 7 186 557 369 9 165 542

15:30 - 16:30 331 14 174 519 359 10 135 505

15:45 - 16:45 311 10 167 488 328 12 104 444

16:00 - 17:00 299 17 148 465 328 14 127 469

16:15 - 17:15 301 16 138 456 320 17 132 469

16:30 - 17:30 347 9 149 505 331 19 145 495

16:45 - 17:45 377 17 180 574 393 19 166 579

17:00 - 18:00 392 23 176 591 442 19 160 622

17:15 - 18:15 413 35 176 623 498 16 152 665

17:30 - 18:30 388 37 173 597 530 21 138 689

17:45 - 18:45 380 28 167 575 542 24 137 703

18:00 - 19:00 366 21 166 552 495 19 128 642

VMD (07h - 19h) 4.479 157 1.521 6.156 4.462 132 1.668 6.263

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 388 8 100 496 382 10 140 532

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 355 14 119 488 330 9 137 476

Tarde (15:00 - 19:00) 356 19 167 542 405 16 143 563

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Maringá Sentido 02 - Campo Mourão

Picos
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Figura 1.37 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 03 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.38 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 03 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

0

100

200

300

400

500

600

700

03 - PR-317 - Posto da Polícia Rodoviária Estadual - Floresta 
Unidades de Tráfego Misto

Veículos de Passeio (S1) Ônibus (S1) Veículos de Carga (S1)
Veículos de Passeio (S2) Ônibus (S2) Veículos de Carga (S2)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

03 - PR-317 - Posto da Polícia Rodoviária Estadual - Floresta 
Unidades de Carro de Passeio

UCP (S1) UCP (S2)



 

55 
 

Tabela 1.28- Contagens volumétricas do Ponto 04 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 04 - PR-986 / BR-369 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Estadual  - Rolândia

Data da pesquisa: 10/04/2019 Dia da pesquisa: Quarta-Feira Clima: Ensolarado/Nublado 

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 638 12 255 905 560 15 194 769

07:15 - 08:15 668 12 251 932 558 12 191 761

07:30 - 08:30 630 9 248 886 520 6 183 709

07:45 - 08:45 637 9 222 868 508 3 156 667

08:00 - 09:00 614 8 218 839 485 11 162 657

08:15 - 09:15 618 8 230 855 486 12 157 655

08:30 - 09:30 652 9 217 878 518 15 148 681

08:45 - 09:45 590 8 256 854 511 14 174 698

09:00 - 10:00 583 6 292 881 508 6 163 677

09:15 - 10:15 529 3 274 807 506 5 194 704

09:30 - 10:30 463 3 244 710 475 2 204 680

09:45 - 10:45 449 3 229 681 429 2 206 636

10:00 - 11:00 407 5 187 599 410 2 233 645

10:15 - 11:15 391 8 226 624 425 0 226 652

10:30 - 11:30 395 8 258 660 442 2 228 671

10:45 - 11:45 399 9 272 680 468 3 229 699

11:00 - 12:00 414 8 256 678 484 8 210 701

11:15 - 12:15 416 8 225 648 460 9 192 661

11:30 - 12:30 436 9 215 660 473 11 181 664

11:45 - 12:45 438 15 196 649 477 12 166 655

12:00 - 13:00 457 17 202 676 480 11 174 664

12:15 - 13:15 439 15 200 654 470 9 164 643

12:30 - 13:30 421 12 185 618 480 9 181 670

12:45 - 13:45 442 6 203 652 522 8 190 720

13:00 - 14:00 444 6 206 656 520 12 191 723

13:15 - 14:15 483 6 212 701 547 12 239 798

13:30 - 14:30 513 8 211 732 552 11 255 818

13:45 - 14:45 494 9 213 716 546 11 242 798

14:00 - 15:00 485 9 209 703 570 3 235 808

14:15 - 15:15 497 6 223 726 568 6 207 781

14:30 - 15:30 480 9 241 729 570 5 177 752

14:45 - 15:45 481 11 215 706 553 5 182 740

15:00 - 16:00 463 12 220 695 554 8 212 774

15:15 - 16:15 455 20 208 683 580 6 218 804

15:30 - 16:30 437 20 191 648 575 11 240 826

15:45 - 16:45 471 20 196 686 629 11 276 915

16:00 - 17:00 526 20 202 748 633 9 250 892

16:15 - 17:15 585 23 193 801 674 12 251 937

16:30 - 17:30 626 21 192 839 683 12 233 928

16:45 - 17:45 634 18 195 847 691 15 229 935

17:00 - 18:00 631 17 192 839 770 17 243 1.029

17:15 - 18:15 584 9 209 803 802 17 244 1.062

17:30 - 18:30 606 9 207 822 864 21 240 1.124

17:45 - 18:45 597 12 211 820 865 27 216 1.108

18:00 - 19:00 596 12 205 813 786 26 209 1.020

VMD (07h - 19h) 6.257 130 2.645 9.032 6.759 125 2.474 9.358

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 541 7 242 791 488 7 190 685

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 459 10 213 682 517 9 199 725

Tarde (15:00 - 19:00) 555 16 202 773 700 15 235 950

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Rolândia - Arapongas Sentido 02 - Cambé/Londrina

Picos
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Figura 1.39 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 04 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.40 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 04 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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Tabela 1.29- Contagens volumétricas do Ponto 05 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 05 - PR-340 / BR-376 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Federa l  - Ortigueira

Data da pesquisa: 17/04/2019 Dia da pesquisa: Quarta-Feira Clima: Ensolarado

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 195 2 104 301 74 6 194 274

07:15 - 08:15 173 2 104 278 75 3 211 289

07:30 - 08:30 176 2 102 279 82 2 201 284

07:45 - 08:45 184 0 116 300 84 2 199 284

08:00 - 09:00 171 0 134 305 92 0 178 270

08:15 - 09:15 170 2 117 289 117 0 187 304

08:30 - 09:30 174 3 130 306 123 0 185 307

08:45 - 09:45 168 3 103 274 132 0 162 293

09:00 - 10:00 169 3 97 269 148 2 185 334

09:15 - 10:15 179 2 124 305 141 2 185 328

09:30 - 10:30 153 0 103 256 162 3 176 341

09:45 - 10:45 140 0 103 242 166 5 200 370

10:00 - 11:00 133 0 108 240 168 3 187 358

10:15 - 11:15 116 0 91 207 154 3 164 321

10:30 - 11:30 144 0 136 281 136 3 180 319

10:45 - 11:45 159 0 187 345 136 2 179 317

11:00 - 12:00 161 2 188 351 142 2 173 316

11:15 - 12:15 158 3 184 345 145 3 161 310

11:30 - 12:30 150 3 161 313 153 5 141 299

11:45 - 12:45 142 3 139 284 142 8 110 259

12:00 - 13:00 133 5 130 267 136 8 94 238

12:15 - 13:15 145 3 144 292 140 6 94 240

12:30 - 13:30 142 3 162 307 129 3 89 221

12:45 - 13:45 152 5 160 317 157 3 105 264

13:00 - 14:00 162 3 162 327 145 3 105 254

13:15 - 14:15 162 5 182 349 178 3 123 305

13:30 - 14:30 152 6 203 361 183 3 139 325

13:45 - 14:45 161 8 220 388 160 0 145 305

14:00 - 15:00 152 6 218 377 171 0 146 317

14:15 - 15:15 171 5 204 380 140 0 141 280

14:30 - 15:30 184 5 175 363 145 0 130 275

14:45 - 15:45 150 2 162 313 146 2 121 269

15:00 - 16:00 165 3 208 376 149 3 128 280

15:15 - 16:15 159 5 192 356 163 5 124 292

15:30 - 16:30 146 3 203 352 166 5 109 279

15:45 - 16:45 183 6 227 416 171 5 113 290

16:00 - 17:00 180 6 217 404 173 3 109 284

16:15 - 17:15 157 5 243 404 168 2 116 286

16:30 - 17:30 166 8 232 406 178 8 119 305

16:45 - 17:45 157 5 209 370 177 6 98 281

17:00 - 18:00 144 5 189 338 161 8 96 264

17:15 - 18:15 174 5 184 363 199 9 111 319

17:30 - 18:30 178 3 190 371 209 6 125 340

17:45 - 18:45 167 3 199 369 232 6 151 389

18:00 - 19:00 170 2 193 365 256 6 181 444

VMD (07h - 19h) 1.936 36 1.948 3.920 1.815 43 1.774 3.632

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 163 1 116 280 124 2 186 312

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 155 4 175 334 151 3 126 280

Tarde (15:00 - 19:00) 165 4 207 376 185 5 122 312

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Ponta Grossa/Curitiba Sentido 02 - Mauá da Serra Apucarana

Picos



 

58 
 

Figura 1.41 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 05 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.42 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 05 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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Tabela 1.30- Contagens volumétricas do Ponto 06 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 06 - BR-369 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Federa l  - Jata izinho

Data da pesquisa: 18/04/2019 Dia da pesquisa: Quarta-Feira Clima: Ensolarado

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 682 20 100 802 461 14 87 562

07:15 - 08:15 611 17 102 730 479 11 95 585

07:30 - 08:30 549 17 98 665 486 11 99 595

07:45 - 08:45 480 15 92 588 505 12 113 630

08:00 - 09:00 460 11 90 561 486 11 117 613

08:15 - 09:15 469 12 91 573 459 14 118 591

08:30 - 09:30 517 11 86 613 509 14 129 651

08:45 - 09:45 506 14 82 601 474 12 122 608

09:00 - 10:00 502 12 80 594 450 8 116 574

09:15 - 10:15 481 9 73 564 469 8 126 603

09:30 - 10:30 457 9 76 542 431 8 129 567

09:45 - 10:45 470 12 82 565 388 11 122 521

10:00 - 11:00 497 11 87 594 397 12 114 523

10:15 - 11:15 475 14 87 576 382 15 102 499

10:30 - 11:30 463 15 90 568 384 15 83 483

10:45 - 11:45 464 8 91 563 448 12 106 566

11:00 - 12:00 440 11 96 547 456 15 103 575

11:15 - 12:15 470 8 103 581 481 8 100 589

11:30 - 12:30 508 8 94 610 510 11 97 618

11:45 - 12:45 519 9 104 632 491 12 70 573

12:00 - 13:00 567 8 98 673 535 12 62 610

12:15 - 13:15 555 12 93 661 548 17 63 629

12:30 - 13:30 548 11 104 663 538 20 71 629

12:45 - 13:45 540 9 92 641 559 20 70 648

13:00 - 14:00 505 9 94 608 540 24 78 642

13:15 - 14:15 547 3 103 653 551 24 86 662

13:30 - 14:30 581 2 108 690 597 17 74 688

13:45 - 14:45 593 6 104 703 591 17 79 687

14:00 - 15:00 635 11 110 756 590 11 87 688

14:15 - 15:15 605 15 113 733 580 9 88 677

14:30 - 15:30 585 18 113 716 557 12 95 664

14:45 - 15:45 636 15 134 785 602 12 114 729

15:00 - 16:00 611 12 128 752 644 14 104 761

15:15 - 16:15 626 11 125 762 678 15 108 801

15:30 - 16:30 618 12 133 763 688 24 105 818

15:45 - 16:45 637 12 133 782 757 26 94 877

16:00 - 17:00 675 15 151 841 822 24 112 958

16:15 - 17:15 754 15 167 937 898 24 101 1.023

16:30 - 17:30 758 15 166 939 970 18 98 1.086

16:45 - 17:45 710 18 161 888 957 18 92 1.067

17:00 - 18:00 704 18 154 877 958 18 72 1.048

17:15 - 18:15 706 26 134 865 929 21 67 1.016

17:30 - 18:30 712 32 116 860 951 21 73 1.045

17:45 - 18:45 749 35 107 891 959 23 67 1.049

18:00 - 19:00 768 29 98 895 945 23 70 1.037

VMD (07h - 19h) 7.046 166 1.286 8.498 7.284 185 1.122 8.592

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 505 13 88 606 451 12 111 573

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 552 10 104 666 545 15 84 644

Tarde (15:00 - 19:00) 695 19 136 850 858 21 89 968

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Londrina Sentido 02 - Jataizinho

Picos
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Figura 1.43 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 06 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.44 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 06 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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Tabela 1.31- Contagens volumétricas do Ponto 07 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 07 - PR-445 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Estadual  - Londrina

Data da pesquisa: 09/04/2019 Dia da pesquisa: Terça-Feira Clima: Ensolarado

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 348 14 102 464 335 11 89 435

07:15 - 08:15 347 11 70 428 317 11 78 405

07:30 - 08:30 344 9 76 429 302 12 100 415

07:45 - 08:45 347 8 72 427 239 16 102 357

08:00 - 09:00 295 9 79 384 221 12 96 330

08:15 - 09:15 296 6 97 400 216 11 115 341

08:30 - 09:30 305 6 120 431 192 11 100 303

08:45 - 09:45 275 8 138 420 224 8 108 339

09:00 - 10:00 274 8 145 426 217 8 116 340

09:15 - 10:15 272 8 141 421 234 9 127 370

09:30 - 10:30 262 9 139 410 234 8 134 375

09:45 - 10:45 268 11 143 422 230 9 140 380

10:00 - 11:00 254 11 142 407 247 9 151 408

10:15 - 11:15 234 11 161 406 226 11 137 374

10:30 - 11:30 233 8 149 389 208 11 135 354

10:45 - 11:45 232 8 127 366 186 11 133 330

11:00 - 12:00 232 9 122 363 190 11 117 318

11:15 - 12:15 237 9 102 349 197 9 116 323

11:30 - 12:30 212 8 98 318 233 14 114 361

11:45 - 12:45 202 12 102 316 220 12 89 321

12:00 - 13:00 200 12 105 317 237 17 99 353

12:15 - 13:15 210 17 109 336 242 16 111 369

12:30 - 13:30 204 19 109 332 229 11 114 354

12:45 - 13:45 217 12 93 323 244 9 122 375

13:00 - 14:00 220 8 88 316 277 5 129 410

13:15 - 14:15 212 6 88 307 283 6 102 391

13:30 - 14:30 232 6 100 337 292 5 108 404

13:45 - 14:45 229 6 114 349 270 6 113 389

14:00 - 15:00 229 9 120 359 246 6 89 341

14:15 - 15:15 208 6 120 334 196 5 85 286

14:30 - 15:30 194 5 126 325 200 3 76 279

14:45 - 15:45 205 8 135 348 219 2 97 318

15:00 - 16:00 201 5 134 339 194 2 115 311

15:15 - 16:15 220 6 123 349 233 2 146 380

15:30 - 16:30 232 8 111 350 249 2 151 401

15:45 - 16:45 224 6 111 341 244 5 141 390

16:00 - 17:00 246 9 111 367 253 6 135 394

16:15 - 17:15 266 11 110 387 314 8 134 456

16:30 - 17:30 293 14 116 423 337 12 129 479

16:45 - 17:45 301 12 104 417 406 12 112 531

17:00 - 18:00 306 12 102 420 436 17 112 565

17:15 - 18:15 338 14 105 457 447 23 81 551

17:30 - 18:30 334 11 83 428 427 28 70 524

17:45 - 18:45 326 12 70 408 399 26 79 505

18:00 - 19:00 327 14 58 399 378 22 66 465

VMD (07h - 19h) 3.132 121 1.309 4.562 3.231 126 1.314 4.671

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 287 9 119 415 239 10 116 366

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 215 10 108 333 236 9 105 350

Tarde (15:00 - 19:00) 278 10 103 391 332 13 113 458

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Ponta Grossa/Curitiba Sentido 02 - Londrina

Picos
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Figura 1.45 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 07 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.46 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 07 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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Tabela 1.32- Contagens volumétricas do Ponto 08 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Código do ponto: 08 - BR-376 - Posto da  Pol ícia  Rodoviária  Federa l  - Al to Paraná

Data da pesquisa: 16/04/2019 Dia da pesquisa: Terça-Feira Clima: Ensolarado

Veículos de Passeio 

(S1)
Ônibus (S1)

Veículos de Carga 

(S1)
UCP (S1)

Veículos de Passeio 

(S2)
Ônibus (S2)

Veículos de Carga 

(S2)
UCP (S2)

07:00 - 08:00 393 14 162 569 355 8 164 527

07:15 - 08:15 404 5 157 565 364 5 173 542

07:30 - 08:30 365 3 165 533 344 5 160 508

07:45 - 08:45 355 2 186 543 387 5 172 564

08:00 - 09:00 342 2 199 542 386 0 181 567

08:15 - 09:15 308 6 185 499 386 8 174 568

08:30 - 09:30 328 6 202 537 390 8 192 590

08:45 - 09:45 287 6 189 482 344 8 168 520

09:00 - 10:00 262 5 166 432 306 8 132 446

09:15 - 10:15 274 3 179 456 298 5 136 439

09:30 - 10:30 234 5 162 400 261 6 141 408

09:45 - 10:45 258 5 188 450 283 8 162 453

10:00 - 11:00 258 5 198 460 287 8 185 480

10:15 - 11:15 245 2 175 422 287 3 196 486

10:30 - 11:30 256 0 169 425 292 3 178 473

10:45 - 11:45 249 5 134 387 267 5 163 434

11:00 - 12:00 283 8 137 428 260 5 155 419

11:15 - 12:15 309 8 164 481 259 5 139 402

11:30 - 12:30 289 11 149 449 254 6 123 383

11:45 - 12:45 296 12 166 475 268 3 144 415

12:00 - 13:00 271 11 162 444 275 5 138 417

12:15 - 13:15 253 11 159 423 263 6 128 397

12:30 - 13:30 283 8 167 458 293 6 151 450

12:45 - 13:45 295 2 142 439 313 9 159 481

13:00 - 14:00 313 2 146 461 329 9 155 493

13:15 - 14:15 336 5 147 488 338 11 178 527

13:30 - 14:30 312 6 163 482 331 8 176 515

13:45 - 14:45 301 6 211 518 311 5 160 476

14:00 - 15:00 301 5 201 507 317 5 174 495

14:15 - 15:15 317 5 194 515 308 2 182 491

14:30 - 15:30 326 5 184 515 320 2 178 499

14:45 - 15:45 316 6 154 475 338 3 184 525

15:00 - 16:00 303 9 190 502 311 2 194 507

15:15 - 16:15 316 9 229 554 358 6 190 554

15:30 - 16:30 296 8 205 509 314 8 176 498

15:45 - 16:45 311 6 215 532 300 11 162 473

16:00 - 17:00 339 6 163 508 306 11 139 456

16:15 - 17:15 335 6 128 469 270 6 123 399

16:30 - 17:30 396 6 143 545 329 5 144 478

16:45 - 17:45 460 11 151 621 365 3 147 516

17:00 - 18:00 459 12 183 654 409 5 150 563

17:15 - 18:15 472 16 177 665 430 6 146 582

17:30 - 18:30 459 19 181 658 407 8 146 561

17:45 - 18:45 386 17 161 564 389 11 141 541

18:00 - 19:00 340 12 138 491 369 16 133 517

VMD (07h - 19h) 3.863 90 2.045 5.998 3.910 79 1.899 5.888

VP O CO/SR UCP VP O CO/SR UCP

Manhã (07:00 - 11:00) 301 4 176 481 327 6 167 500

Meio-dia  (11:00 - 15:00) 300 7 166 472 299 6 158 462

Tarde (15:00 - 19:00) 375 11 174 559 351 7 153 511

Fluxos   a justados  através  de fatores  sazonais  e semanais

Fluxos Médios Fluxos Médios

Faixa Horária

Sentido 01 - Maringá Sentido 02 - Mato Grosso do Sul

Picos
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Figura 1.47 – Volumes de contagem volumétrica (Unid. de Traf. Misto) – Ponto 08 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

Figura 1.48 – Volumes de cont. volumétrica (U. de Carro de Passeio) – Ponto 08 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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1.5.11.2.2. Pesquisa de Origem e Destino 

As entrevistas realizadas em cada ponto de pesquisa permitem a definição do perfil de 

movimentação. O formulário de pesquisa foi estabelecido segundo metodologia 

proposta pela EPL.  

Entre diversos detalhes investigados, os pontos de origem e destino propriamente 

ditos foram tomados com precisão de mobilidade intermunicipal. Entretanto, para 

possibilitar a análise e entendimento das dinâmicas os municípios citados foram 

tabulados entre as seguintes classes, já apresentadas no item destinado à 

representação dos dados acerca dos passageiros de transporte coletivo; o mesmo 

conceito foi replicado nesta etapa do trabalho, definindo, portanto: [1] Municípios da 

Metrópole Paraná Norte, mantidos no mesmo grau de precisão; [2] Área de influência 

da Metrópole Paraná Norte, agrupados entre cidades ao Norte, Sul, Leste e Oeste da 

Metrópole; [3] Outros municípios do Paraná, agrupados como blocos à sudoeste, 

sudeste, leste e oeste da área de influência da Metrópole Paraná Norte; [4] Outros 

municípios de outros estados, destacando municípios ao Sul do estado, os estados do 

Mato Grosso do Sul e São Paulo e ao norte destes dois; por fim, [5] municípios de 

países vizinhos. Essa distribuição é apresentada a seguir, na Tabela 1.33 

 

Tabela 1.33- Zoneamento e zoneamento agregado (grupo) da pesquisa de 

Origem/Destino 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Grupo Zoneamento

MN - APUCARANA - PR

MN - ARAPONGAS - PR

CAMBE - PR

CAMBIRA - PR

IBIPORA - PR

JANDAIA DO SUL - PR

JATAIZINHO - PR

LONDRINA - PR

MANDAGUACU - PR

MANDAGUARI - PR

MARIALVA - PR

MARINGA - PR

PAICANDU - PR

ROLANDIA - PR

SARANDI - PR

ÁREA DE INFUÊNCIA -NORTE - PR

ÁREA DE INFUÊNCIA -OESTE - PR

ÁREA DE INFUÊNCIA -SUL - PR

OUTROS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - LESTE

OUTROS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - OESTE

OUTROS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - SUDESTE

OUTROS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - SUDOESTE

OUTROS ESTADOS - MATO GROSSO DO SUL

OUTROS ESTADOS - NORTE

OUTROS ESTADOS - SÃO PAULO

OUTROS ESTADOS - SUL

OUTROS PAÍSES

01 - Metrópole Paraná Norte

02 - Área de Influência da Metrópole 

Paraná Norte

03 - Outros municípios
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A partir dos dados obtidos das contagens volumétricas, e os 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 1.34 a seguir 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 movimentação entre os 

municípios da Metrópole Paraná Norte e demais municípios do estado (excluindo os 

internos à toda Área de Influência da Metropole Norte. 41% de todas as viagens 

pesquisadas tinham origem na Metrópole Paraná Norte e 46% eram destinados a ela. 

 

 

Tabela 1.34- Mapa de calor (heatmap) de movimentações entre zonas agregadas 

(grupos) 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Além do padrão de movimentação, percebe-se que o maior volume de carga circulante 

é de carga fracionada, seguida por carga seca e sólida, conforme aponta a Figura 1.49 

 

Figura 1.49 – Percentuais de viagens por tipo de carga 

  

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  
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1.5.11.3. Construção e calibração do modelo 

Este item trata da montagem e calibração de um modelo de simulação que tem por 

objetivo inicial a representação do tráfego que atualmente circula pelo sistema viário 

da Metrópole Paraná Norte, com enfoque nas rodovias federais e estaduais de ligação 

da região. 

O modelo de demanda foi desenvolvido com o auxílio do software EMME®, da 

companhia canadense INRO, o qual une os dados de oferta (sistema viário) e de 

demanda (viagens), através de um processo chamado de alocação, resultando no 

carregamento das vias que compõe a rede em estudo. 

A calibração e a validação são procedimentos realizados de forma que o modelo 

implementado no software EMME® possa representar de forma mais realista possível 

os volumes de tráfego observados em diferentes segmentos da malha viária de Ponta 

Grossa. 

A calibração envolve, basicamente, a entrada no modelo de informações obtidas em 

campo (contagens de tráfego) e de parâmetros específicos para a calibração (tais 

como os parâmetros da curva que expressa o tempo de viagem ou atraso em função 

do fluxo veicular alocado). 

A validação, por sua vez, envolve a comparação dos resultados das alocações, ou 

seja, os volumes alocados pelo modelo nas vias da rede, com os respectivos volumes 

observados em campo. Considera-se que o modelo esteja validado quando volumes 

obtidos na simulação forem próximos aos volumes observados. Esta fase é 

considerada como uma medida da aderência do modelo. 

Neste contexto, calibração e validação são realizadas de forma simultânea e iterativa, 

seguindo o procedimento ilustrado na Figura 1.50 a seguir. 

 

Figura 1.50 – Processo de calibração e validação do modelo de simulação da 

demanda por transportes para a Metrópole Paraná Norte. 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 
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A rede do modelo, a qual representa o sistema viário principal da Região da Metrópole 

Paraná Norte, é composta por arcos (também denominado links), que representam os 

trechos de via, por nós (nodes), que são pontos que representam interseções ou 

dispositivos que causam algum tipo de influência na circulação de veículos e por 

zonas de tráfego, que são polígonos, representados por seu centroide, que contém os 

dados das viagens produzidas ou atraídas, ou as origens e os destinos. 

A rede foi desenvolvida e modelada no software EMME® sobre as bases 

georreferenciadas obtidas de fontes diversas como o DNIT, o DER, O SNV, entre 

outras. Quando necessário, foram feitos ajustes, para correção da conectividade das 

vias, proibição de conversões e definição de atributos das vias (velocidade, número de 

faixas, sentido e capacidade).  

Este processo é complexo e define, com base nas informações disponíveis, o grau de 

detalhamento do modelo. As zonas de tráfego foram criadas de forma coincidente com 

os municípios da região, e que foram sendo agregados, à medida que se afastavam 

do eixo principal da Metrópole Paraná Norte. O zoneamento resultante já foi 

previamente apresentado no item que discute a movimentação de passageiros 

intermunicipal por meio de viagens rodoviárias. Destaca-se que o desenvolvimento do 

processo de modelagem com excessiva discretização pode acarretar em imprecisões. 

Da mesma forma que para as zonas, o número de links da rede foi limitado para 

aqueles de maior importância no sistema viário, sendo mantidas as rodovias federais e 

estaduais. Essa simplificação permite que se obtenha uma representação com boa 

acurácia dos principais deslocamentos da região. 

Os volumes obtidos através das contagens, adequados segundo fatores de 

ajustamento e convertidos à indicadores de VMDA (volume médio diário anual) foram 

associados aos links da rede de simulação como um atributo dos mesmos. 

Aos tipos de via foram atribuídos indicadores de caracterização, tais como velocidade 

de fluxo livre, capacidade e coeficientes de calibração da curva que expressa o tempo 

de percurso (delay ou atraso) em função do fluxo alocado a este link. De maneira 

geral, a finalidade é a estimativa do tempo de viagem, que será o parâmetro 

fundamental na seleção entre as opções de trajetos. 

A função BPR (do Bureau of Public Roads) calcula o tempo de percurso da via 

conforme a relação entre seu fluxo e capacidade. Os valores “α” e “β” são coeficientes 

de calibração da função atraso-volume, necessária na etapa de alocação das viagens 

à rede. A Equação 1 a seguir apresenta a função de atraso (demora) com base nos 

outros componentes da função, descritos na sequência. 

𝑡(𝑣) =  𝑘4𝑡0(1 + 𝛼(
𝑣

𝑐
)𝛽 

Onde, 

t(v) é a função de demora 

k4 é um parâmetro de calibração 

t0 é o tempo em fluxo livre 

α e β, são parâmetros a serem estimados 

c é a capacidade em veículos equivalentes por hora 
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O tempo em fluxo livre, 𝑡0, é o tempo que um veículo levaria para percorrer um link se 

estivesse em velocidade de fluxo livre. A velocidade de fluxo livre é atingida pelos 

veículos quando não há fluxos que causem interferências, ou seja, a velocidade 

possível para um trecho quando não está congestionado.  

As tipologias caracterizam a função de fluxo-demora, isto é, a cada tipologia 

corresponde uma capacidade, uma velocidade de fluxo livre, um alfa e um beta 

próprios. Neste estudo, a configuração inicial adotada foi de 𝛼=0,15 e 𝛽=4,0.  

A capacidade varia em função da tipologia da via, e a tipologia da via interfere 

diretamente na velocidade de fluxo livre, que para este modelo foi considera as 

velocidades regulamentares das vias, e calculada a partir da expressão: 

𝑐 = −0,0982𝑣𝑓2 + 29,018𝑣𝑓 + 337,5 

Essa expressão foi obtida a partir de regressão linear de capacidades e velocidades 

de fluxo livre presentes no Highway Capacity Manual, sendo considerada como válida 

para todo o intervalo de valores de velocidade de fluxo livre. Obtém-se deste modo as 

capacidades viárias por tipo de via. Com o objetivo de priorizar as vias que compõe o 

anel viário do estado do Paraná, e que cruzam longitudinalmente a região da 

Metrópole, foram estabelecidas velocidades maiores para as rodovias federais que as 

estaduais, conforme indicado na Tabela 1.35. 

 

Tabela 1.35- Capacidades viárias por tipo de via 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Em resumo, as características geométricas definidas para cada link (número de faixas 

e alinhamento horizontal e vertical) interferem diretamente em sua capacidade: à 

medida que a utilização da via aumenta, mais interferências são geradas, e o fluxo, em 

contraponto, diminui. Assim, quanto maior a concentração de veículos em uma dada 

via, pior é o seu desempenho e consequentemente, maior o tempo para percorrê-la 

(maior a demora). Essa relação é estabelecida pela função fluxo-demora, definida 

através da equação BPR, apresentada anteriormente. 

 

1.5.11.4. Modelo de tráfego 

O procedimento de modelagem aplicado neste estudo foca-se na etapa de alocação 

de viagens, que consiste, principalmente, na determinação dos caminhos eleitos, 

através das opções estabelecidas na rede, para o trajeto entre pares de zonas de 

origem e destino. Esse processo define as ligações que receberão o volume de tráfego 

existente entre as zonas.  

As matrizes-semente de viagens são alocadas à rede de simulação através de 

processos computacionais considerando o modelo de equilíbrio do usuário. O 

Hierarquia
Velocidade 

Regulamentada
Capacidade de Modelo

Rodovias federal 110 km/h 1.832 veículos/hora

Rodovia estadual 80 km/h 1.169 veículos/hora
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processo de alocação é realizado várias vezes de forma a atualizar os tempos de 

percurso entre zonas o que, por sua vez, interfere no cálculo da impedância utilizada 

no processo de distribuição de viagens. O processo é encerrado quando a rede atinge 

o equilíbrio, ou seja, a variação nos volumes é inferior ao limite. 

O impacto do congestionamento define a complexidade e aplicabilidade dos métodos 

de alocação de tráfego escolhidos. Quanto maior o congestionamento (ou, em outros 

termos, o nível de aproximação ao limite da capacidade do sistema de transporte), 

maiores os tempos de viagem. 

 

1.5.11.5. Calibração do modelo de alocação 

Para a obtenção de uma representação dos fluxos de veículos na região da Metrópole 

Norte, é realizado um processo em que são primeiramente estimadas as viagens entre 

as diferentes zonas do município através de dados secundários coletados e depois 

realizado um ajuste a partir de dados de contagens volumétricas coletados em campo. 

A partir da matriz semente gerada ao final da distribuição de viagens entre as zonas, é 

iniciado um processo de calibração do modelo, que envolve a comparação e ajuste 

com contagens volumétricas de veículos de cargas realizadas em diversos pontos da 

cidade, realizado através do software utilizado no projeto, EMME®.  

A calibração é um processo que objetiva a definição dos parâmetros que representem 

adequadamente a situação observada. Visa a aderência entre os resultados exibidos 

no modelo e o observado nas contagens volumétricas, mantendo ao máximo o padrão 

de viagens calculado a partir da matriz semente. A rede de validação contou com 8 

pontos de pesquisas com contagens classificadas. Além dos fluxos, a alocação gera 

tempos de viagem e velocidades. O total de viagens obtidas através da construção e 

calibração do modelo de tráfego. 

 

1.5.11.6. Resultados 

Com o modelo devidamente calibrado, é possível representar os primeiros resultados; 

primeiramente, a expressão gráfica das matrizes origem-destino. A Tabela 1.36 

apresenta os valores da matriz resultante das pesquisas. Destaca-se a alta 

intensidade de veículos de carga entre Maringá e Londrina. 
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Tabela 1.36 – Matriz de veículos de carga (Volume Médio Diário Anual) 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

Buscando maior visibilidade e um enfoque maior nas movimentações entre os 

municípios da Metrópole Paraná Norte. As figuras a seguir apresentam esta 

distribuição entre as Origens e Destinos pels zonas do modelo, admitindo os pares de 

O/D com mais de 400 e 800 veículos por dia, rerspectivamente.  

 

Figura 1.51 – Origens e Destinos de veículos de carga 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 
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Além da matriz de origem e destino, a maneira como estes indicadores conectam-se 

entre si. Para esta visualização, as linhas de desejo apresentadas a seguir são 

filtradas com volumes de viagens crescentes. 

Figura 1.52 – Origens e Destinos de veículos de carga: mais de 400 viagens/dia 

 
Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC 

Figura 1.53 – Origens e Destinos de veículos de carga: mais de 800 viagens/dia 

 

Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC 
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As linhas de desejo ilustram os pares de Origem/Destino, entretanto, os caminhos 

percorridos pelos veículos para estabelecer estas viagens também é um dos 

resultados obtidos do modelo de simulação. Destaca-se que na concentração dos 

maiores volumes de carga relacionados à Região da Metrópole Paraná Norte há dois 

grupos de movimentação bastante importante na direção leste do estado do Paraná, o 

que inclui sua capital e o porto de Paranaguá Observe, na Erro! Autoreferência de 

indicador não válida., as barras vermelhas que representam os volumes 

acumulados; à medida que os eixos são mais centrais, eles agrupam carregamentos 

de direções diversas circulando pela região. 

Figura 1.54 – Carregamento de veículos de carga nos eixos viários da Metrópole 

Paraná Norte 

  

Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC 

Além da percepção da concentração de tráfego intenso nas rodovias federais, na 

comparação entre as vias e sentidos e com base na capacidade provida por cada uma 

delas, a Figura 1.55 indica os pontos onde as rodovias apresentam-se próximas dos 

níveis de saturação, sendo os segmentos indicados pela cor vermelha o nível de 

serviço no 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. 
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Figura 1.55 – Condição de saturação das vias do eixo da Metrópole Paraná Norte 

  

Fonte: Consolidado pelo Consórcio Cobrape-URBTEC 

 

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. 
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1.5.12. Modal Ferroviário 

Ao longo do eixo da Conurbação Maringá-Apucarana-Londrina, desenvolvem-se 

aproximadamente 260 km de ferrovias referentes à EF-369 e, atendendo à área de 

influência da Metrópole Paraná Norte, há ainda a EF-481, com aproximadamente 90 

km. Na figura a seguir é possível perceber que os alinhamentos das ferrovias são 

adjacentes às rodovias federais. 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.  



 

Figura 1.56 – Malha Ferroviária da Metrópole Paraná Norte 
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A bitola que compõe todo o segmento ferroviário nesta região é a métrica, 

administrado pela Rumo Malha Sul S.A. A padronagem de bitola métrica apresenta 

algumas vantagens, como a menor restrição a raios de curvatura, e as consequentes 

reduções de custo de implantações. (menores larguras de infraestruturas – tais como 

aterros e obras de arte especiais - e de superestruturas – tais como dormentes e 

trilhos). Por outro lado, restringe a velocidade de rodagem e proporciona menos 

estabilidade. Um problema amplamente discutido a nível nacional é ainda a 

incompatibilidade entre as padronagens em distintas regiões do país, que reduzem 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. Seja em função dos obstáculos legais e morosidade nos processos 

de realocação e desapropriação, seja no impedimento do aumento de velocidade em 

função da segurança de moradores de invasões ou ocupações irregulares. 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. 

Os principais materiais transportados ao longo destas ferrovias incluem farelo de soja, 

derivados de petróleo, álcool, arroz, adubo e soja, distribuindo as 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 EF-481 é declarada como subutilizada 

pela própria empresa. 

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 – a distribuição por municípios pode ser observada na figura a seguir e 

na Tabela 1.37, e abre possibilidade para políticas de estímulo ao desenvolvimento e 

adequação para aumento de sua utilização. 



 

Figura 1.57 – Estações ferroviárias da Metrópole Paraná Norte 
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Tabela 1.37 – Estações ferroviárias na área de influência da Metrópole Paraná 

Norte 

 

Fonte: adaptado de DNIT (2018) 

 

1.5.13. Ferrovia EF-369 

Ligação entre os municípios de Ourinhos, Apucarana, Guaíra e Porto Mendes, em um 

total de aproximadamente 683 km, e que acompanha o leito do Rio Paraná e que 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 para atendimento do segmento no 

município de Rolândia, e 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). 

 

1.5.14. 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 (PARANÁ, 2018). O Trem Pé Vermelho 

enquadra-se completamente no contexto da conurbação dos dois municípios, e é 

justificado justamente pela integração desta região. Um estudo3 de viabilidade técnica-

econômica foi desenvolvido em 2012 no segmento indicado na Figura 1.58.  

                                                

3
 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira, Social e Ambiental do Sistema de Transporte Ferroviário de 

Passageiros de Interesse Regional no trecho Londrina – Maringá, pelo Laboratório de Transportes e Logística – 
LabTrans/UFSC, em novembro de 2012. 

Ferrovia Município Estações

Água Boa 1

Apucarana 3

Arapongas 1

Cambé 1

Doutor Camargo 1

Eng. Francisco Cruz 2

Eng. Vicente Montanha 3

Frei Timóteo 2

Ibiporâ 1

Jandaia do Sul 1

Mandaguari 1

Marialva 1

Rolândia 1

Sarandi 1

Uraí 1

Califórnia 1

Marilândia do Sul 2

EF-369

EF-481



 

Figura 1.58 – Trecho contemplado no EVTEA elaborado pelo LabTrans para o Transporte Regional de Passageiros entre Londrina e 

Maringá. 

 

Fonte: Labtrans (2012) 
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O mencionado estudo aponta a inviabilidade de compartilhamento da ferrovia 

existente, com relevantes volumes de transporte de carga, com um serviço para 

atendimento de passageiros. Dessa maneira, a solução proposta é a implantação de 

uma nova linha, com aproveitamento da infraestrutura da faixa de domínio já existente, 

mas operação independente entre os serviços. Para evolução do estudo, o 

empreendimento foi subdividido entre as etapas:  

1. Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros de Maringá, abrangendo os 

municípios de Paiçandu e Sarandi, com aproximadamente 24 km;  

2. Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros de Londrina, abrangendo os 

municípios de Cambé e Ibiporã, com aproximadamente 36 km e,  

3. Sistema Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros no trecho Londrina 

– Maringá, com aproximadamente 93 km. 

1.5.14.1. 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 grande prestes a ser licitado.  

A ferrovia seria alimentada por ferrovias 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, então.  

Embora esperados, nesta nova licitação, vários proponentes, apenas duas propostas 

foram apresentadas: uma da concessionária Rumo e outra de um consórcio liderado 

pela Vale; a Rumo controla boa parte da malha ferroviária no Sudeste. Especula-se 

que parte do desinteresse de outros potenciais investidores esteve relacionado à 

possíveis restrições ao direito de passagem tanto ao norte quanto a sul. Ou seja, uma 

carga de Goiás correria o risco de não poder usar trechos da Vale, ao norte, ou da 

Rumo, ao sul 

A despeito destas 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 discussões acerca do 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 colocaria toda a região com potencial logístico, já que 

este eixo longitudinal possuiria implicações sobre o eixo já bem estabelecido 

transversal ao longo do estado do Paraná. 
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Figura 1.59 – Esquema ilustrativo sobre a Ferrovia Norte-Sul 

  

Fonte: Valec, 2012 

 

1.5.15. Modal Aeroviário 

Existe um total de 19 aeródromos na região da área de influência da Metrópole Paraná 

Norte, dos quais 13 são de uso privado e 6 de uso público, conforme distribuição 

apresentada na Tabela 1.38. Todos se enquadram exclusivamente com finalidade de 

voos nacionais. 

Os aeródromos privados concentram as pistas revestidas por materiais naturais, tais 

como grama, terra ou cascalho e dimensões menores, adequadas a aeronaves de 

pequeno porte. Por outro lado, os aeródromos públicos apresentam infraestrutura que 

possibilita pousos e decolagens de aeronaves de dimensões um pouco maiores e 

revestimentos mais resistentes, concretos asfálticos. A distribuição dos aeródromos na 
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área de influência da Metrópole Paraná Norte pode ser observada na figura a seguir; 

os aeródromos públicos são detalhados a seguir. 

 

Tabela 1.38 – Aeródromos na área de influência da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: adaptado de DNIT (2018)  

Uso Município Código Nome

Iguaraçu SSHN Aeródromo Recanto das Águias

Presidente Castelo Branco SSXO Aeródromo Pousada das Águas

Jaguapitu SJTL Aero Agrícola Gaivota

Porecatu SWPU Aeródromo Porecatu

1arapongas SWSA Aeródromo Fazenda Santa Maria

Rio Branco do Ivaí SSKJ Fazenda Mestiça

São Pedro do Ivaí SJWB Aeródromo Fazenda Barbacena

Itambé SSMP Aeródromo Fazenda Três Minas

Londrina SSOK Aeródromo 14 bis

Centenário do Sul SSUW Aeródromo Fazenda Palmeiras

Floresta SDLV Aeródromo Fazenda São Francisco

Lunardelly SIDY Aeródromo Fazenda Yanduy

Iaviporã SJKK Aeródromo Sérgio Bonifácio

Faxinal SICP Aeródromo Dr. Walter Beckert

Ibiporã SWES Clube de Aviação Experimental do Paraná

Rancho Alegre SSXA Fazenda Congonhas

Sertanópolis SSSZ Aeródromo de Sertanópolis

Apucarana SSAP Aeroporto Capitão João Busse

Maringá SBMG Aeroporto Regional de Maringá - Silvio Name Júnior

Centenário do Sul SSZS Aeroporto Municipal de Centenário do Sul

Arapongas SSOG Aeroporto Arapongas

Londrina SBLO Aeroporto Governador José Richa

Particular

Público



 

Figura 1.60 – Aeródromos da Metrópole Paraná Norte 
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Aeroporto Regional de Maringá - Silvio Name Júnior (ICAO: SBMG)4 

Também identificado pelo código da IATA como MGF, o aeroporto regional de Maringá 

inicia suas operações no ano de 2001, e desde 2007 está habilitado ao tráfego 

internacional de aeronaves cargueiras. 

Sua infraestrutura conta com uma pista de 2.100 m de extensão e 45 m de largura e 

operação em ambos VFR e IFR (Visual Flight Rules e Instrument Flight Rules), 

escritório da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), dois pátios de 

estacionamento de aeronaves. 

São estimados 670 pousos e decolagens por mês. Os volumes de passageiros 

transportados são apresentados na Tabela 1.39. 

 

Tabela 1.39 – Passageiros transportados no Aeroporto Regional de Maringá 

 

Fonte: SBMG (2018) 

 

Aeroporto Sertanópolis (ICAO: SSSZ) 

Dispõe de uma pista de 1.150 m de extensão e 50 m de largura, com revestimento de 

cascalho. Opera apenas em condições visuais (VFR, Visual Flight Rules) e diurnas, 

sem hangares disponíveis. 

 

Aeroporto de Apucarana - Aeroporto Municipal Capitão João Busse (ICAO: 

SSAP) 

Destinada atualmente apenas a aeronaves particulares de pequeno porte, dispõe de 

uma pista de 1.400 m de extensão e 30 m de largura, pavimento asfáltico, operação 

apenas em condições visuais (VFR, Visual Flight Rules), embora também opere no 

período.  

É estimada uma média de 64 pousos e decolagens por mês. 

 

  

                                                

4
 Código indicado ao aeroporto pela Organização Internacional da Aviação Civil ou OACI, também conhecida por sua 

sigla em inglês, ICAO (International Civil Aviation Organization) 

Ano Passageiros

2.017 658.000

2.016 696.131

2.015 876.461

2.014 831.134

2.013 728.024

2.012 757.719

2.011 666.957

2.010 497.979

2.009 319.576

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aeroportu%C3%A1rio_ICAO
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aeroportu%C3%A1rio_IATA
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aeroportu%C3%A1rio_ICAO
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aeroportu%C3%A1rio_ICAO
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Aeroporto de Arapongas - Aeroporto Municipal Alberto Bertelli (ICAO: SSOG) 

Dispõe de uma pista de 1.200 m de extensão e 23 m de largura, pavimento asfáltico, é 

homologado desde 1982. Operação apenas em condições visuais (VFR, Visual Flight 

Rules), embora também opere no período noturno. 

 

Aeroporto Municipal de Centenário do Sul (ICAO: SSZS) 

Destinada atualmente apenas a aeronaves particulares de pequeno porte, dispõe de 

uma pista de 1.200 m de extensão e 100 m de largura, revestida por grama, com 

operação exclusivamente em condições visuais (VFR, Visual Flight Rules) diurnas. 

Também não conta com infraestruturas de hangar ou de abastecimento. 

 

1.5.16. 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. O sistema também serve ao transporte 

de milho, mandioca, carvão, adubo, areia e cascalho ao longo de 1.023 quilômetros, 

com uma média de largura de 120 m. Observe na Tabela 1.40, a importância da 

hidrovia em termos de movimentações locais para o estado e de movimentação 

interestadual 

 

Tabela 1.40 – Cargas transportadas pela Hidrovia Paraná-Tietê 

 

Fonte: ANTAQ (2010) 

 

A parcela navegável desta hidrovia no estado do Paraná localiza-se no Oeste, partindo 

de Foz do Iguaçu e acompanhando a fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul, 

até o limite do estado de São Paulo. A hidrovia prossegue então ao longo da fronteira 

entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, passando pelas UHE Porto 

Primavera (barragem com eclusa), pelo Porto Presidente Epitácio, pelo Porto 

Panorama, pela UHE de Jupiá (barragem com eclusa), até o Rio Tietê, onde 

prossegue atravessando o estado paulista, por onde cruza por mais 6 barragens 

(canal Pereira Barreto, UHE Avanhadava, UHE Promissão, UHE Ibitinga, UHE Bariri, 

UHE Barra Bonita), todas contempladas com eclusas, como indicado na Figura 1.61. 

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-Apucarana-Londrina, passa ao norte da área de 

influência da Metrópole Paraná Norte.  

Navegação 

interior

Movimentações 

locais

Montante para 

Jusante

Jusante para 

Montante
Total TKU %TKU

Estadual 934.850 554.174 1.100.387 2.589.411 151.820.776 10,1%

Interestadual 0 2.936.832 0 2.936.832 1.346.525.362 89,4%

Internacional 0 59.208 190.878 250.086 7.502.576 0,5%

934.850 3.550.214 1.291.265 5.776.329 1.505.848.714

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aeroportu%C3%A1rio_ICAO
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aeroportu%C3%A1rio_ICAO
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Figura 1.61 – Hidrovia Paraná-Tietê 
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Ao longo desta hidrovia, estão dispostas 4 usinas hidrelétricas, UHE Rosana, UHE 

Taquaruçu e as UHE Capivara (ao norte do município de Porecatu) e UHE Salto 

Grande; para aumentar a expressão dessa 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, numa extensão total de 237 km, 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, 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 

(RHA ENGENHARIA, 2015).  

 

1.5.17. Modal Dutoviário 

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. 

 

1.6. Considerações acerca da conectividade e acessibilidade à região 

Observando que a região da Metrópole Paraná Norte tem acesso direto – ou ao 

menos por proximidade – aos mais diversos modais de transporte, é possível admitir 

que este eixo não pode ser considerado um cativo modal – particularmente do 

rodoviário – como acontece com a maioria das regiões do Brasil. Há o 

estabelecimento de infraestruturas diversificadas ao longo do eixo e com boa 

distribuição.  

Entretanto, o cuidado deve estar correlacionado à manutenção ou desenvolvimento 

desta infraestrutura: para exemplificar, a maior parte das ferrovias encontra-se em 

condições subutilizadas, com estações degradadas, os aeroportos não comportam 

voos de maior porte, as rodovias, embora sob gestão privada, encontram-se em 

condições próximas aos seus gargalos de escoamento. 

O planejamento de uso eficiente da malha de mobilidade da região deve contemplar 

soluções tanto à melhoria do nível de serviço – nos quesitos tempo, segurança e 

confiabilidade - tanto ao transporte de carga quanto de passageiros. Não basta à 

infraestrutura existir, ela deve ser eficaz e atender às necessidades da população da 

região. 

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. 

O desenvolvimento e adequação de infraestruturas de escoamento de cargas e 

movimentação de passageiros representam um importante potencial de 
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desenvolvimento econômico, já que amplia o espectro de possibilidades de produção 

(via aumento do nível de serviço de transporte da carga e consequente redução de 

custo, com aumento da competitividade), bem como aumenta a possibilidade de 

compatibilização entre ofertas e demandas de mão-de-obra através dos municípios. 

1.6.1. Aumento e melhoria da malha viária local e regional e de circulação da 

produção. 

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: 

 Contorno ao norte de Londrina (BR-376) 

 Duplicação e ampliação da PR-445 

 Duplicação e ampliação da PR-820 

 Melhorias e duplicações na PR-323 / BR-272 

 Melhorias e Duplicações na PR-445 / PR-537 

 Duplicação da PR-317 entre Maringá e Santo Inácio 

O 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 distinto, velocidade de escoamento quando necessário, confiabilidade e 

segurança à carga. 
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2. LOGÍSTICA 

 

A análise de competitividade – em especial quando conceitos como mercados 

internacionais, commodities e a consequente globalização ganham destaque – 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. 

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 deste tema envolve a descrição 

de competências materiais (infraestrutura e equipamentos de transporte – já 

desenvolvidos em capítulo próprio -, de armazenamento, de distribuição e quando 

existente, de processos alfandegários), normativas (tais como contratos de concessão 

e regulações locais) e operacionais (know-how de operadores locais). 

 

2.1. Competências materiais: armazenamento 

Ricardo et al (2005) aponta que, ao contrário dos custos de transportes, os custos com 

armazenagem têm comportamento com tendência ao aumento; exemplificando, 

mesmo quando variando as quantidades testadas, quanto menor a capacidade de 

giro, maior tende a ser o custo de armazenamento, entendendo por capacidade de 

giro, a quantidade recebida de grãos em relação à capacidade armazenadora; à 

medida que a capacidade de giro aumenta, os custos de transporte também 

aumentam. Isso ocorre porque a parcela da produção que não teve como ser 

armazenada é maior, e terá que ser transportada ao porto com fretes a preço de safra.  

Assim, o ponto de equilíbrio dos custos logísticos retrata um ponto de cruzamento 

entre dois elementos, transportes e estocagem, conforme aponta Balllou (1993): a 

implantação de dispositivos de armazenagem aumenta os custos, entre valores de 

implantação, operação e manutenção, mas inserir-se em um cenário sem 

disponibilidade de armazenamento tende a elevar os custos de transportes. 
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Figura 2.1 – Compensação de custos para determinação do ponto de equilíbrio 

de custos logísticos 

 

Fonte: Ballou (1993) 

 

A área de influência da Metrópole Paraná Norte é a única macrorregião paranaense 

que se destaca nos quatro eixos de inovação e especialização industrial, como o 

IPARDES (2006) aponta na Figura 2.2, assim, carece de estruturas diversas de 

atendimento, e por ser atendida por eixos de movimentação de modais diversos, 

adequado é conceber que estas estruturas sejam habilitadas a atender esses modais 

diversos. 

Historicamente, uma solução adotada como política, então agrícola e nacional, como 

meio de defesa da produção em pequenas propriedades e de policulturas, são os 

movimentos cooperativistas, de dimensões e estruturas organizacionais diversas, 

como serão apresentadas a frente. Entre as funções cumpridas por estas estruturas, 

encontram-se etapas de beneficiamento e de intermédio com o mercado (EID, 

CHIARIELLO, 2009) 

 



 

92 
 

Figura 2.2 – Eixos de inovação e especialização industrial 

 

Fonte: IPARDES (2003) 

 

Assim, muitas cooperativas cumprem a função de disponibilizar infraestruturas de 

armazenamento, através do rateio de custos entre operadores menores. Apenas a 

título de exemplo, uma importante cooperativa paranaense, a Agropar (2018) opera 
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com uma capacidade de armazenamento total de 65.000 toneladas de grãos, sendo 

12.000 toneladas em armazém tipo V e 53.000 toneladas em silos metálicos com 

sistema de termometria e aeração, além de contar com todos os equipamentos 

necessários para a padronização dos cereais; em 2006, construiu uma sede própria 

em Assis Chateaubriand, com uma área construída de 2.800m², capacidade de 

armazenamento atual de 18.000 toneladas de grãos, podendo atingir, num futuro 

próximo, 45.000 toneladas, além de contar com equipamentos como o maior secador 

da região, com capacidade de 120 toneladas/hora. Atualmente, cerca de 4500 

produtores rurais entre associados e terceiros cooperam com a Cooperativa Agropar. 

 

2.2. Competências normativas: contratos de concessão 

O Lote 001, concessionado à Empresa de Rodovias do Norte S/A – ECONORTE, 

através do Contrato no 071/97, que ter por objeto serviços de recuperação, 

melhoramento, manutenção, conservação, operação, exploração das vias principais, 

além da recuperação, conservação e manutenção das vias de acesso. 

Entende-se por exploração, a cobrança aos usuários da rodovia por meio de tarifa de 

pedágio. Entre as obrigações previstas, encontram-se: 

a) Prestação de serviço adequado; 

b) Manutenção de inventário e registro dos bens vinculados; 

c) Prestação de contas ao DER e usuários; 

d) Permitir livre acesso a processos de fiscalização; 

e) Prestar informações solicitadas pelo DER; 

f) Cumprir as normas regulamentares do contrato; 

g) Promover desapropriações e instituir servidões administrativas 

h) Zelar pela integridade dos bens vinculados; 

i) Captar e gerir recursos 

Além das obrigações, assume funções executivas, que incluem a tomada de medidas 

para garantia de fluidez do tráfego, ou sua restauração em caso de interrupção; 

executar obras e serviços previstos, implementar medidas de segurança, sinalização 

de trechos em obras, garantia do patrimônio, estar sujeito a aprovação do DER, com 

exceção de obras emergenciais; a divulgação adequada de ocorrências atípicas; 

elaboração de esquemas de atendimentos emergenciais; apoiar ações de membros do 

poder público; obter licenças ambientais adequadas; aceitação de medidas tomadas 

por autoridades de trânsito; providenciar equipamentos de identificação a seus 

funcionários, manter sistema de reclamações de acesso ao DER; cumprir normas de 

medicina do trabalho; responder pela eficiência de seus colaboradores; não permitir 

permanência de pessoas estranhas em suas facilidades; manter sinalização de 

indicação de valores cobrados; submeter à aprovação do DER a desmobilização de 

equipamentos; controlar ocupações não autorizadas; promover relacionamento de 

negociação com as prefeituras municipais. 

Percebe-se, portanto, que a concessão não se restringe aos serviços de engenharia 

voltados à manutenção, mas tem um grande volume de obrigações operacionais. 
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De maneira semelhante, o contrato 072/97 representa os tópicos de contrato do Lote 

02 e o contrato 075/97, o 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. As tarifas praticadas 

atualmente, nas praças localizadas na área de influência da Metrópole Paraná Norte 

são indicadas a seguir, na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Tarifas praticadas nas praças de pedágio da Metrópole. Paraná 

Norte 

 

Fonte: DNIT (2018) 

 

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 a seguir. 

 

Figura 2.3 – Média de valores cobrados em vias concessionárias 

 

Fonte: OCEPAR (2018) 

Lote Praça Cat. 1 Cat. 2 Cat. 2a Cat. 3 Cat. 4 Cat. 4a Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9

P1-2 R$ 22,00 R$ 35,80 R$ 44,00 R$ 33,00 R$ 53,70 R$ 66,00 R$ 44,00 R$ 71,60 R$ 89,50 R$ 107,40 R$ 11,00

P1-3 R$ 18,90 R$ 35,80 R$ 37,80 R$ 28,40 R$ 53,70 R$ 56,70 R$ 37,80 R$ 71,60 R$ 89,50 R$ 107,40 R$ 9,50

P2-1 R$ 8,90 R$ 15,20 R$ 17,80 R$ 13,40 R$ 26,70 R$ 26,70 R$ 17,80 R$ 30,40 R$ 38,00 R$ 45,60 R$ 4,50

P2-2 R$ 8,90 R$ 15,20 R$ 17,80 R$ 13,40 R$ 26,70 R$ 26,70 R$ 17,80 R$ 30,40 R$ 38,00 R$ 45,60 R$ 4,50

P2-3 R$ 12,10 R$ 20,20 R$ 24,20 R$ 18,20 R$ 36,30 R$ 36,30 R$ 24,20 R$ 40,40 R$ 50,50 R$ 60,60 R$ 6,10

P2-4 R$ 13,40 R$ 23,00 R$ 26,80 R$ 20,10 R$ 40,20 R$ 40,20 R$ 26,80 R$ 46,00 R$ 57,50 R$ 69,00 R$ 6,70

Rodonorte P5-7 R$ 10,90 R$ 17,60 R$ 21,80 R$ 16,40 R$ 32,70 R$ 32,70 R$ 21,80 R$ 35,20 R$ 44,00 R$ 52,80 R$ 5,50

Econorte

Viapar
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Ainda é apontado o impacto que estes custos elevados implicam nos custos logísticos 

do estado, e consequentemente, no custo da produção local. Para exemplificar, são 

apresentados os valores proporcionais de gastos no pagamento de pedágios e o 

impacto relativo em termos de outros indicadores logísticos, na Figura 2.4. Este custo 

acaba por resultar em oneração dos custos de produção, em especial o transporte de 

grãos, como o milho e a soja, que possuem grandes volumes escoados pelo estado. 

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.  

 

Figura 2.4 – Proporção dos valores de pedágios e outros indicadores logísticos 

 

Fonte: OCEPAR (2018) 

 

O impacto da cobrança dos pedágios resultante no preço é representativo, sendo da 

ordem de 5% no caso do milho escoado de Maringá a Paranaguá, e representa 2,6% 

dos custos operacionais da produção de soja do mesmo município, conforme ilustrado 

na Figura 2.5. 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. 

 

Figura 2.5  – Percentual de impacto dos valores de pedágio nos custos 

operacionais e preço do milho e da soja 

 

Fonte: OCEPAR (2018) 
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2.3. Competências operacionais: cooperativas 

Conforme apresentado anteriormente, o Paraná, historicamente, organizou-se por 

meio de cooperativas como meio de buscar competitividade, agrupando pequenos 

produtores e viabilizando infraestruturas de suporte à sua produção. A origem do uso 

deste sistema de organização remonta ao período de imigração, em que através da 

cooperação – cultura dos imigrantes, principalmente europeus, nesta região do país – 

buscam atender suas próprias necessidades de negociação de produtos e mesmo 

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 Paraná - Ocepar, 

o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop PR e a Federação 

e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar – acabam por 

dedicar-se representação, fomento, desenvolvimento, capacitação e promoção social 

das cooperativas paranaenses, buscando atuar como instrumento de modernização 

empresarial das sociedades cooperativas, aumentando a agilidade e competitividade 

das cooperativas no mercado, e por consequência, como facilitador logístico no 

contexto estadual e nacional. 

Seguindo as disposições indicadas pela Lei n. 5.764, as cooperativas paranaenses 

pontuam em diversos quesitos entre as maiores corporações do Brasil no ranking 

“Melhores & Maiores – As 1000 Maiores Empresas do Brasil - 2018”, da revista 

Exame; destacam-se, entre as 50 maiores exportadoras do ano passado, a Coamo, 

com US$ 1,26 bilhão, na 23ª posição, e a Lar, com US$ 449,6 milhões (47ª), enquanto 

a Cocamar figura entre os 200 maiores grupos nacionais, em 119º lugar, e, em 176º, a 

Integrada. Na relação dos dez maiores lucros do agronegócio, a Coamo está em 6º 

lugar, com R$ 700,3 milhões de lucro líquido ajustado. Além disso, merecem ênfase 

(OCEPAR, 2018): 

a) no indicador 50 Maiores por Vendas – Comércio, a Coamo pontua em 16º lugar 

(R$ 10.510,5 bilhões), a C. Vale aparece em 23º (R$ 6.933,7 bilhões) e a Cocamar 

(R$ 3.477,6 bilhões) está em 49º. 

b) a Frimesa, com vendas líquidas de R$ 2,46 bilhões, aparece em 10º lugar no 

setor Aves e Suínos, enquanto a Castrolanda, com R$ 2,78 bilhões, está na 8ª posição 

em Leite e Derivados. 

c) entre as 100 empresas que mais investiram em 2017, a Coamo aparece em 

48º lugar, com o montante de R$ 390,5 milhões aplicados na construção de unidades 

de recebimento de grãos, construção de armazém de insumos, ampliação de 

capacidade de armazenagem e de beneficiamento em várias unidades no Mato 

Grosso do Sul, além da aquisição de veículos para a renovação da frota de 

caminhões, em Campo Mourão (PR). A Lar é outra cooperativa do Paraná que 
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aparece neste indicador, na 57ª posição, com investimentos de R$ 315,7 milhões na 

construção de oito núcleos de aves matrizes em Santa Helena (PR). 

d) no ranking das 1000 Maiores por Vendas Líquidas, a Unimed de Londrina 

aparece na 865ª posição.  No indicador Melhores Saúde, a Central Nacional Unimed 

está em 5º, além de figurar em 4° na Liderança de Mercado, em 8º em Rentabilidade 

e, em Riqueza Criada por Empregado, em 6º. 

e) por sua vez, entre o grupo dos 10 com Maior Lucro, o Sicoob Confederação 

está em 10º e situa-se em 41º na relação dos 200 Maiores Grupos. O Sicredi também 

desponta neste indicador, na 48ª posição. Entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio, 

aparecem em 31º o Bancoob e o Sicredi em 40º. No item Depósito em Poupança, nos 

Indicadores Setoriais do Mercado Financeiro, o Sicredi está em 6º e o Bancoob, em 8º; 

no Total de Ativo Ajustado estão o Bancoob (12º) e o Sicredi (13º); em Empréstimos e 

Financiamentos, o Sicredi está em 17º e também figura no quesito Receita de 

Intermediação Financeira e Serviços, na 15ª posição. Em Riqueza Criada por 

Empregado, o Bancoob situa-se em 9º e o Sicredi, em 16º. Em Crédito Imobiliário, o 

Sicredi está em 12º; no Crédito Pessoa Jurídica Total, despontam o Sicredi (7º) e o 

Bancoob (13º; Crédito para Grandes Empresas, Sicredi (7º) e Bancoob (12º); Crédito 

para Médias Empresas: Bancoob (13º); Crédito Pessoal: Sicredi (10º) e Bancoob (15º); 

Crédito Rural: Bancoob (5º), Sicredi (7º); Correntistas, Sicredi (11º), Bancoob (15º); 

Emissores de Cartões de Crédito, Bancoob (5º), Sicredi (8º). 

Estes indicadores são bem representados nas tabelas a seguir, que dão destaque à 

importância dessas associações, com suas devidas estruturas de atendimento às 

necessidades de armazenamento, suporte e até mesmo beneficiamento da produção, 

figurando entre grandes empresas. 

Tabela 2.2 – Cooperativas paranaenses entre as 1000 maiores empresas 

brasileiras 

 

Fonte: Revista Exame, apud OCEPAR (2018) 

Posição 2017 Posição 2016 Cooperativa
Vendas líquidas 

(milhões de R$)

46 42 Coamo R$ 10.510,50

81 81 C. Vale R$ 6.933,70

121 119 Lar R$ 5.031,70

193 173 Cocamar R$ 3.477,60

211 205 Copacol R$ 3.273,90

254 240 Castrolanda R$ 2.787,80

256 235 Integrada R$ 2.706,00

259 251 Agrária R$ 2.692,40

290 291 Frimesa R$ 2.465,60

299 280 Frísia R$ 2.380,80

341 303 Coopavel R$ 2.123,30

453 432 Copagril R$ 1.496,40

454 409 Coasul R$ 1.488,60

455 423 Cocari R$ 1.487,40

533 468 Capal R$ 1.217,00

833 855 Bom Jesus R$ 648,40

865 882 Unimed de Londrina R$ 608,60

979 764 Coagru R$ 516,70
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Tabela 2.3 – Cooperativas paranaenses entre as 400 maiores empresas do 

agronegócio 

 

Fonte: Revista Exame, apud OCEPAR (2018) 

 

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 interregionais, surgem novas possibilidades de 

desenvolvimento econômico, das quais estas novas demandas geram os ditos nódulos 

logísticos. Deles, novos mercados regionais ou globais.  

Da avaliação dos cenários prospectos da área de influência da Metrópole Paraná 

Norte, com redes simuladas de comportamento de fluxos de tráfego, espera-se 

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. 

2.4. Competências operacionais: centrais de abastecimento 

A Metrópole Paraná Norte conta com duas Centrais Estaduais de Abastecimento S/A, 

ou, conforme denominação comum, os CEASAs. Um em Londrina e um em Maringá, 

de onde cada um atende sua própria metrópole. A localização garante fácil acesso 

rodoferroviário, como é possível observar na Figura 2.6. 

Posição 2017 Posição 2016 Cooperativa

10 9 Coamo

21 22 C. Vale

32 33 Lar

42 43 Cocamar

46 49 Copacol

55 57 Castrolanda

56 55 Integrada

57 61 Agrária

65 73 Frimesa

69 69 Frísia

75 74 Coopavel

101 104 Copagril

102 95 Coasul

103 99 Cocari

131 114 Capal

230 248 Bom Jesus

276 212 Coagru

292 294 Primato

319 - Confepar
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Figura 2.6  – CEASAs da Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC  

 

O CEASA de Londrina está instalado em uma área total de 242.000 m2, onde 47.971 

m2 são urbanizadas. 24.629 m2 são referentes ao atacado e 12.147,5 m2 destinadas 

ao produtor. São, atualmente, 1.478 produtores cadastrados, que comercializam 

152.686 toneladas/ano; em 194 boxes, atuam 96 empresas (CEASA Londrina, 2019). 

Em Maringá, com a mesma área de terreno, 45.469 m2 são urbanizados; 17.972 m2 

são construídos, com 1.200 m2 destinados ao produtor. São 371 produtores 

cadastrados. Lá são comercializadas 152.686,0 toneladas/ano, em uma área de 

comercialização de 4.973 m2. Há ainda áreas ocupadas por sistemas de Termo de 

Permissão Remunerada de Uso, onde 4 lojas totalizam 320 m2, 132 boxes ocupam 

4.377 m2, 3 lanchonetes ocupam 96 m2 e 38 espaços delimitados destinados a 

produtores, denominados “pedra”, totalizam 399 m2 (CEASA Maringá, 2019). 

2.5. Considerações sobre a organização logística da Metrópole Paraná 

Norte 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, 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 

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 
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logísticos dessa região desenvolveram-se de maneira orgânica, buscando as melhores 

condições, ao passo que não viabilizou grandes estruturas em relação ao porte 

operacional, e ficou restrito à produção já desenvolvida regionalmente. Não são 

projetados centros integrados, já que o atendimento é voltado explicitamente às 

produções que já estabelecidas na escala local. As infraestruturas de escoamento e 

beneficiamento são enfocadas na produção agrícola de comodities, 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 grade porte com enfoque em 

transporte de carga, com potencial de desenvolvimento econômico e geração de 

empregos altos. 

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. 
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3. 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, assim consideradas as ocupações inseridas em 

parcelamentos informais ou irregulares, localizados em áreas públicas ou privadas, 

predominantemente utilizadas para fins de moradia. Mais recentemente, em 2017, na 

continuidade do aparelhamento legal das políticas habitacionais 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, por exemplo. 

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.  

Observa-se que o texto do Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), não inclui 

explicitamente a habitação como Função Pública de Interesse Comum – FPIC, porém 

o planejamento do uso e ocupação do solo implica na delimitação de áreas próprias 

para o adensamento urbano, assim como a tipologia de habitação adequada a cada 

região. Nesse sentido, Costa et al (2010, p. 102) afirmam que: 

“...devido a profunda interdependência socioambiental entre os 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, tanto quanto as políticas relativas ao sistema viário e de 

transporte, as políticas ambientais e as de desenvolvimento econômico e 

emprego”, tornando-se fundamental a criação de mecanismos de integração 

das diretrizes contempladas pelas políticas municipais de habitação, evitando a 

atuação fragmentada que, por vezes, também pode se tornar concorrente na 

captação de recursos proveniente de outras esferas governamentais. 

Complementarmente, ainda que o PlanHab (MCidades, 2009) reconheça a 

ausência de instâncias regionais de articulação da ação de estados e 

municípios nas regiões metropolitanas, apenas recomenda o dimensionamento 

integrado do estoque de terras e déficit habitacional se constatada a 

insuficiência de cada município em atender suas necessidades isoladamente.” 
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A seguir, apresenta-se o cenário atual da habitação de interesse social nos quinze 

municípios integrantes do Plano da Metrópole Paraná Norte, organizado a partir dos 

seguintes tópicos: 

1. Déficit Habitacional municipal; 

2. Existência de conjuntos habitacionais parcial ou integralmente vazios e/ou 

degradados; 

3. Existência de favelas; 

4. Existência de cortiços; 

5. Existência de loteamentos irregulares; 

6. PLHIS elaborado pelo município; 

7. Existência de cadastro de famílias interessadas em programas 

habitacionais; 

8. Existência de terras disponíveis para a construção de habitação popular; 

9. Existência vazios urbano no município; 

10. Existência de previsão de ZEIS em áreas ocupadas; 

11. Existência de previsão de ZEIS em áreas vazias; 

12. Programas habitacionais realizados pela prefeitura; 

13. Programas habitacionais realizados por outros agentes; 

14. Existência comunidades quilombolas, assentamentos rurais ou áreas 

indígenas no município. 

15. Mapas municipais 

Cabe ressaltar que essas informações foram extraídas de pesquisa realizada pela 

COHAPAR no período entre 2015 e 2016 junto aos municípios, entre outras fontes. 

 

3.1 Déficit Habitacional Municipal 

Considera-se déficit habitacional qualquer domicílio no qual se encontre uma das 

situações abaixo: 

i) habitação precária (domicílios improvisados ou rústicos); 

ii) coabitação familiar (soma dos cômodos e das famílias conviventes com intenção de 

constituir um domicílio exclusivo); 

iii) ônus excessivo com aluguel (famílias com rendimento de até três salários mínimos 

e gasto superior a 30% da renda familiar) ou  

iv) adensamento excessivo de moradores em imóveis alugados (mais de três 

moradores por dormitório). 

No Brasil, em 2015, o déficit habitacional estimado corresponde a 6,355 milhões de 

domicílios, dos quais 5,572 milhões, ou 87,7%, estão localizados nas áreas urbanas e 

783 mil unidades encontram-se na área rural. 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 Tabela abaixo. 
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Tabela 3.1 – Déficit Habitacional de acordo com a tipologia, Brasil, Paraná. 2015. 

Déficit 

Habitacional 

Habitação 

Precária 

Coabitação 

Familiar 

Ônus 

Excessivo com 

Aluguel 

Adensamento 

Excessivo de 

Moradores em 

Imóveis Alugados 

Brasil 942.631 1.902.490 3.177.772 332.850 

Paraná 35.515 186.389 61.095 7.009 

Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2015. Elaboração: Fundação João Pinheiro 

(FJP), 2018. 

 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2018), a composição do déficit habitacional 

em 2015 mostra que o ônus excessivo com aluguel é o componente com maior 

frequência. Ele responde por 3 milhões e 177 mil unidades ou 50% do déficit brasileiro. 

Em segundo lugar aparece a coabitação, com 1 milhão e 902 mil domicílios ou 29,9%, 

seguida pela habitação precária (942 mil ou 14,8%) e pelo adensamento excessivo em 

domicílios alugados (332 mil ou 5,2%). Ressalte-se que a maior concentração do 

déficit habitacional urbano (89,6%) é encontrada entre as famílias com renda mais 

baixa (de 0 à 3 Salários Mínimos).  

Quanto aos municípios integrantes do Plano da Metrópole Paraná Norte, apesar de 

algumas informações encontrarem-se desatualizadas, o Atlas das Necessidades 

Habitacionais no Paraná (2004) 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 no que se refere à infraestrutura, 

observa-se que soma das carências atingia um total de 20.000 e as deficiências 

atingiam em torno de 150.000 unidades, das quais em torno de 56.000 se situavam 

em Londrina e Maringá. Apucarana apresentava 19.000 unidades nessa situação, 

enquanto Sarandi chegava a aproximadamente 17.000 unidades, que representavam 

85% das unidades habitacionais do município. 

Se considerarmos, que segundo a pesquisa realizada pela COHAPAR, com dados 

referentes à 2015 e 2016, não houve implantação de conjuntos habitacionais no 

período entre as informações do Ipardes e a atualidade, pressupõe-se que essa 

situação se agravou aumentando o déficit e a inadequação habitacional dos 

municípios. 
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Tabela 3.2 – Déficit Habitacional e inadequação habitacional 

Município 

Total 

domicílios 

particulares 

permanentes 

Déficit 

habitacional 
Inadequação habitacional 

Domicílios % 

Por infraestrutura Domicílios 

c/adensamento 

excessivo Carência Deficiência 

Apucarana 30.583 1.965 6,42 2.430 19.714 1.194 

Arapongas 24.258 1.619 6,67 1.307 14.306 824 

Cambé 24.408 1.496 6,13 988 12.161 1.321 

Cambira 1.874 116 6,18 558 1.041 14 

Ibiporã 11.789 843 7.15 975 766 597 

Jandaia do 

Sul 
5.756 317 5,51 801 3.080 114 

Jataizinho 3.131 288 9,21 388 292 161 

Londrina 127.701 9.461 7,41 6.446 23.782 6.763 

Mandaguaçu 4.698 192 4,1 647 2.382 173 

Mandaguari 9.167 560 6,11 937 5.510 275 

Marialva 8.101 287 3,54 1.453 2.651 194 

Maringá 84.220 5.081 6,03 1.492 32.379 2.247 

Paiçandu 8.575 401 4,68 435 6.280 409 

Rolândia 13.997 933 6,67 1.189 9.112 402 

Sarandi 20.040 1.250 6,24 536 16.917 976 

Total 378.298 24.809 6,56 20.582 150.373 15.664 

Fonte: Ipardes. Atlas das Necessidades Habitacionais no Paraná (2004). 
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A tabela abaixo, demonstra que o déficit se acumula nas faixas de renda entre 0 e 3 
SM, com 72% do total da região, sendo que os municípios de Londrina e Maringá 
respondem por 53% e 28% respectivamente do total do déficit. 

Mesmo considerando que esses dados estão desatualizados, se observa que no 
período posterior à essa data, foram construídas 2.786 unidades em Londrina e 666 
unidades em Maringá, o que não "zera" o déficit local de nenhum dos dois municípios.  

 

Tabela 3.3 – Déficit habitacional segundo classes de renda 

Município 

Classes de renda 

Até 1 SM 
>1 a 2 

SM 

>2 a 3 

SM 
>3 a 5SM >5 SM Total 

Apucarana 601 592 250 294 228 1.965 

Arapongas 400 529 220 249 221 1.619 

Cambé 314 506 293 273 110 1.496 

Cambira 54 43 0 4 15 116 

Ibiporã 278 221 112 162 70 843 

Jandaia do Sul 151 83 19 29 34 317 

Jataizinho 166 75 17 23 8 288 

Londrina 2.716 2.641 1.469 1.377 1.256 9.461 

Mandaguaçu 94 61 9 17 11 192 

Mandaguari 226 117 85 75 56 560 

Marialva 54 112 28 10 4 153 

Maringá 1.198 1.321 762 999 801 5.081 

Paiçandu 75 134 85 75 31 401 

Rolândia 246 345 97 141 105 933 

Sarandi 477 305 170 236 61 1.250 

Total 7.050 7.085 3.616 3.964 3.011 24.675 

Fonte: Ipardes. Atlas das Necessidades Habitacionais no Paraná (2004). 
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Tabela 3.4 – Inadequação habitacional segundo classes de renda. 

Município 

Classes de renda 

Até 1 SM 
>1 a 2 

SM 

>2 a 3 

SM 
>3 a 5SM >5 SM Total 

Apucarana 2.213 3.792 3.669 5.520 6.950 22.144 

Arapongas 1.148 2.269 2.296 4.429 5.471 15.613 

Cambé 1.472 2.030 2.252 3.521 3.874 13.149 

Cambira 202 374 286 270 467 1.599 

Ibiporã 251 354 380 404 353 1.742 

Jandaia do Sul 548 906 709 802 916 3.881 

Jataizinho 130 179 120 101 150 680 

Londrina 3.726 5.259 4.176 6.975 10.093 30.228 

Mandaguaçu 369 697 590 687 686 3.027 

Mandaguari 920 1.499 1.154 1.329 1.546 6.447 

Marialva 431 866 824 901 1.82 4.104 

Maringá 1.718 3.420 3.673 7.508 17.552 33.870 

Paiçandu 927 1.452 1.283 1.751 1.301 6.715 

Rolândia 841 1.424 1.674 2.645 3.717 10.301 

Sarandi 2.272 3.257 2.932 4.822 4.171 17.453 

Total 17.168 27.778 26.018 41.665 57.247 170.953 

Fonte: Ipardes. Atlas das Necessidades Habitacionais no Paraná (2004). 
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3.2  Existência de órgão, setor, departamento ou técnico responsável pela 

elaboração das políticas e ações voltadas para a habitação 

A tabela a seguir mostra as informações sobre os setores responsáveis pelas ações 

voltadas para habitação.  

 

Tabela 3.5 – Informações sobre órgãos voltados para habitação 

Ano da pesquisa Município Órgão Nome 

2016 Apucarana 1 Setor de Habitação 

2015 Arapongas 2 Sema e Seodur 

2016 Cambé 1 Secretaria de Governo 

2016 Cambira 1 Secretaria de Obras 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019. 

 

3.3 Existência de conjuntos habitacionais parcial ou integralmente vazios e/ou 

degradados. 

Nenhum dos municípios apontou a existência dessa situação. 

 

3.4 Existência de favelas 

Os municípios que apontaram a existência de favelas foram os listados na tabela 

abaixo, sendo que Londrina acumula o maior número. 

 

Tabela 3.6 – Informações sobre favelas 

Ano da 

pesquisa 
Município 

Número de 

favelas 

Número de domicílios 

nas favelas 

2016 Apucarana 2 122 

2016 Jandaia do Sul 2 91 

2016 Londrina 40 2.527 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019. 

 

3.5 Existência de cortiços 

Nenhum dos municípios apontou a existência dessa situação. 

 

3.6 Existência de loteamentos irregulares e/ou clandestinos 

Os municípios que apontaram a existência de loteamentos irregulares e/ou 

clandestinos foram os listados na tabela a seguir. 
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Tabela 3.7 – Informações sobre loteamentos 

Ano da 

pesquisa 
Município 

Número de 

loteamentos 

irregulares e/ou 

clandestinos 

Total de 

Edificações 

Total 

de 

Lotes 

Vazios 

Total de 

Unidades 

2016 Ibiporã 1 18 4 22 

2016 Jataizinho 1 150 60 210 

2015 Mandaguaçu 1 79 11 90 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019. 

 

3.7 Existência de PLHIS. 

Todos os municípios elaboraram ou encontram-se elaborando o PLHIS. 

 

3.8 Existência de cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais. 

A tabela a seguir mostra as informações correspondentes.  

 

Tabela 3.8 – Informações sobre cadastro de famílias em programas habitacionais 

Ano da 

pesquisa 

Municípios que possuem 

cadastro de famílias 

Número de pessoas 

cadastradas 

2016 Apucarana 3.000 

2015 Arapongas 4.839 

2016 Cambé 10.075 

2015 Cambira 418 

2016 Ibiporã 1.942 

2016 Londrina 55.681 

2015 Mandaguari 2.194 

2015 Mandaguaçu 2.862 

2015 Marialva 4.154 

2015 Maringá 10.721 

2015 Paiçandu 2.665 

2015 Sarandi 1.800 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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É importante salientar que normalmente o número de famílias cadastradas supera o 

déficit habitacional, muitas vezes porque o município não atualiza o cadastro e famílias 

que já foram atendidas continuam a constar no cadastro. 

 

3.9 Existência de terras disponíveis para a construção de habitação popular. 

A tabela a seguir mostra as informações correspondentes.  

 

Tabela 3.9 - Terras disponíveis para a construção de habitação popular 

Ano da 

pesquisa 

Municípios que 

possuem terras 

disponíveis 

para a 

construção de 

HIS 

Número 

de áreas 

públicas 

Área (m²) 

Número de 

áreas 

particulares 

Área (m²) 

2016 Apucarana 1 121.000 
  

2016 Cambé 
  

4 968.000 

2015 Cambira 1 11.300 5 488.000 

2016 Ibiporã 2 27.266.891 1 85.191.705 

2016 Jandaia do Sul 1 188.697   

2016 Jataizinho 3 181.000 2 11.285 

2016 Londrina 3 170.000   

2015 Mandaguari 4 67.536 2 294.380 

2015 Mandaguaçu 2 314.600   

2015 Maringá 12 31.163.801   

2015 Paiçandu 1 59.174   

2016 Rolândia 3 905.061   

2015 Sarandi 17 9.997.866   

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

 

3.10 Existência de vazios urbanos dotados de infraestrutura no município. 
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Tabela 3.10 – Vazios urbanos dotados de infraestrutura no município 

Ano da 

pesquisa 

Municípios que possuem vazios 

urbanos 

Número de 

vazios 
Área (m²) 

2016 Apucarana 2 300.000 

2016 Arapongas 4 504.000 

2016 Cambé 4 968.000 

2015 Cambira 1 4.500 

2016 Ibiporã 15 2.093.199 

2016 Jandaia do Sul 2 1.500 

2015 Marialva 2 80.000 

2015 Maringá 72 26.658.325 

2016 Rolândia 3 905.061 

2015 Sarandi 6 1.193.911 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

 

3.11 Existência de previsão de ZEIS em áreas ocupadas. 

 

Tabela 3.11 – ZEIS em áreas ocupadas 

Ano da 

pesquisa 

Municípios que possuem previsão de 

ZEIS em áreas ocupadas 
Número Área (m²) 

2016 Cambé 1 17.500 

2016 Ibiporã 5 51.201.900 

2016 Jataizinho 3 164.700 

2016 Londrina 12 350.000 

2015 Maringá 50 418.577 

2015 Paiçandu 2 334.511 

2016 Rolândia 8 53.167.877 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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3.12 Existência de previsão de ZEIS em áreas vazias 

 

Tabela 3.12- ZEIS em áreas vazias 

Ano da 

pesquisa 

Municípios que possuem previsão de ZEIS 

em áreas vazias 
Número Área (m²) 

2016 Cambé 4 968.000 

2016 Ibiporã 8 1.100.000 

2016 Jandaia do Sul 1 21.431 

2016 Londrina 18 1.440.000 

2015 Mandaguaçu 2 80.000 

2015 Maringá 27 160.042 

2015 Sarandi 1 2.065.633 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

 

3.13 Programas habitacionais realizados pela prefeitura nos últimos 4 anos e 

número de unidades 

 

Tabela 3.13 -- Programas habitacionais realizados pela prefeitura 

Ano da pesquisa Municípios Número de unidades 

2016 Londrina 2.786 

2015 Maringá 666 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

 

3.14 Programas habitacionais realizados por outros agentes nos últimos 4 

anos e número de unidades 

Tabela 3.14 - Programas habitacionais realizados por outros agentes 

Ano da pesquisa Municípios Número de unidades 

2016 Cambé 402 

2016 Jataizinho 89 

2016 Mandaguaçu 440 

2016 Rolândia 1.243 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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3.15 Mapeamento da situação habitacional por município 

 

Figura 3.1 – Situação habitacional de Apucarana 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

 

Dificuldades enfrentadas com relação à solução do déficit de habitação de interesse 

social em Apucarana: 

Segundo a prefeitura, no tocante à regularização fundiária, Apucarana apresenta 

pendências que se arrastam há anos. A estimativa do município é de que cerca de 2,5 

mil imóveis ainda necessitem de regularização. 
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Figura 3.2 – Situação habitacional de Arapongas 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

Dificuldades enfrentadas com relação à solução do déficit de habitação de interesse 

social em Arapongas: 

De acordo com a COHAPAR, estão em fase de negociação, vários projetos de HIS 

para Arapongas (2017). A previsão é que sejam construídas 500 moradias pela 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, financiadas pela Caixa Econômica Federal, com 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 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. 

Disponível em http://www.cohapar.pr.gov.br/. Acesso em: 21/02/2019. 
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Figura 3.3 – Situação habitacional de Cambé 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

Dificuldades enfrentadas com relação à solução do déficit de habitação de interesse 

social em 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. 

A convenção “outros” no mapa representa a delimitação do perímetro urbano e as 

áreas vagas. 
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Figura 3.4 – Situação habitacional de Cambira 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

Figura 3.5 – Situação habitacional de Ibiporã 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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Figura 3.6 – Situação habitacional de Jandaia do Sul 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

Figura 3.7 – Situação habitacional de Jataizinho 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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Figura 3.8 – Situação habitacional de Londrina 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

 

Dificuldades enfrentadas com relação à solução do déficit de habitação de interesse 

social em Arapongas: 

De acordo com a COHAB LD, "com os ativos do extinto BNH incorporados pela Caixa 

Econômica Federal e o país passando por sucessivos planos econômicos, foram 

fatores que contribuíram para que houvesse uma redução drástica nos recursos 

destinados a construção de unidades habitacionais a quem mais precisava de casa 

própria em todo o país. 

No entanto, a Companhia continuou atuando, atendendo a Faixa 1 (com renda familiar 

de até 1,8 mil reais), sendo que na qual encontram-se mais de 80% dos inscritos no 

Cadastro Municipal, com financiamento pelo FAR – Fundo de Arrendamento 

Residencial. 

Também o Programa Minha Casa, Minha Vida, para renda familiar até 2,6 mil reais 

(Faixa 1,5), com financiamento pelo FGTS foi outra forma de atendimento das famílias 

cadastradas. 
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Segundo a COHAB-LD, "Atender a este grau de dificuldade tem requerido da COHAB 

LD um esforço considerável de criatividade, bom senso e trabalho árduo para adequar 

e compatibilizar as inúmeras demandas que estas modalidades de empreendimento 

exigem”. 

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.  

Com as mudanças que ocorreram na legislação sobre o assunto, que exigiram a 

adaptação da legislação municipal, coube ao município buscar soluções que 

pudessem minimizar as ocupações de espaços públicos e privados, a partir da 

produção de habitações para essa faixa de renda. 

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. 5 

 

Figura 3.9 – Situação habitacional de Mandaguaçu 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

                                                

5 Disponível em: 

http://cohabld.londrina.pr.gov.br/index.php/component/content/article?id=294. Acesso 

15/02/2019. 
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Figura 3.10 – Situação habitacional de Mandaguari 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

 

Figura 3.11 – Situação habitacional de Marialva 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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Figura 3.12 – Situação habitacional de Maringá 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

Figura 3.13 – Situação habitacional de Paiçandu 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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Figura 3.14 – Situação habitacional de Rolândia 

 

Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 

Figura 3.15 – Situação habitacional de Sarandi 

 
Fonte: SISPEHIS/COHAPAR/2019 
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3.16 O programa Minha Casa Minha Vida 

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, em um momento em que o banco está mais 

restritivo nos financiamentos com recursos da caderneta de poupança (SBPE) 

atrelados à classe média e alta renda. 

De acordo com a Caixa, também estão sendo priorizados os financiamentos de 

imóveis novos. Em setembro, o banco passou a exigir entrada de 50% para imóveis 

usados financiados com recursos da poupança. 

"Estamos voltando à vocação natural da Caixa que são os programas sociais e 

priorizando esta faixa de renda [até R$ 4 mil] no segmento imobiliário porque é onde 

está a maior concentração do déficit habitacional do país", comentaram gestores da 

Caixa. 

As faixas 1,5 e 2 concentram 86% de todos os financiamentos do Minha Casa, Minha 

Vida pela Caixa, segundo o banco. 

Figura 3.16 - Novas Faixas de Financiamento para o Programa Minha Casa Minha 
Vida 

  

DF, RJ e 
SP 

SUL, ES e 
MG 

CENTRO-
OESTE 

NORTE e 
NORDEST

E 

Capitais classificadas pelo IBGE 
como metrópoles 

225.000 200.000 180.000 180.000 

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 

215.000 180.000 170.000 170.000 

Municípios com população igual ou 
maior que 250 mil habitantes e 

municípios de regiões metropolitanas 
até 100 mil moradores e capitais 
regionais com menos de 250 mil 

habitantes 

170.000 160.000 155.000 150.000 

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

250 mil habitantes 
135.000 130.000 125.000 120.000 

Municípios com população entre 20 e 
50 mil habitantes 

105.000 100.000 100.000 95.000 

Demais municípios 90.000 90.000 90.000 90.000 

Fonte: Caixa, 2019. O crédito da Caixa Econômica em 5 fatos 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/caixa-economica-federal
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Observa-se, na figura anterior, que os municípios da Metrópole Paraná Norte se 
encaixam diferentemente nas faixas propostas. 

 

Figura 3.17 - Novas Faixas de Financiamento para o Programa Minha Casa Minha 
Vida. Classificação dos municípios do Plano da Metrópole Paraná Norte. 

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 

Londrina 
Maringá 

Apucarana 
Arapongas 

  

Municípios com população igual 
ou maior que 250 mil habitantes e 

municípios de regiões 
metropolitanas até 100 mil 

moradores e 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 

Fonte: Caixa, 2019.o 

 

No final de 2018 foram entregues 50 unidades residenciais em Mandaguari com 
recursos do Programa Minha Casa Minha Vida. 
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4. SANEAMENTO 

4.1 Bacias Hidrográficas 

Para a caracterização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário é necessário realizar uma contextualização da localização onde os 
municípios estão inseridos em termos de recursos hídricos, mais precisamente, em 
quais Bacias Hidrográficas estão situados. 

A Figura 4.1 mostra um padrão comum entre a maior parte dos municípios, onde a 
localização das áreas urbanas se dá em grande maioria, nos divisores de bacias 
hidrográficas e nas nascentes de corpos hídricos, tais regiões não apresentam área de 
contribuição suficiente para proporcionar vazões maiores.  

Essas características resultam em regiões de baixa disponibilidade hídrica, com 
pequenos corpos receptores que precisam abastecer grandes municípios e, estes por 
sua vez, geram grandes cargas orgânicas provenientes do esgotamento sanitário. 
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Figura 4.1 - Localização dos Municípios na Região 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 
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4.2 Sistemas de Abastecimento de Água - SAA 

4.2.1 Condições Gerais do SAA 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo SNIS (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 188 L/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. 

A tabela a seguir apresenta as informações, 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.  

Tabela 4.1 - Informações Gerais do SAA 

Município 

População 

Urbana 

2016 (hab.) 

Índice de 

atendiment

o urbano de 

água (%) 

Consumo 

médio per 

capita de 

água 

(L/hab.dia) 

Extensão 

da rede 

de água 

(km) 

Índice de 

perdas na 

distrib. (%) 

Apucarana 120.834 100 130 591 34,0 

Arapongas 109.721 100 130 619 29,5 

Cambé 98.226 100 143 359 38,5 

Cambira 5.753 100 135 37 24,2 

Ibiporã 48.806 99,6 161 368 43,1 

Jandaia do 

Sul 
19.044 100 142 134 29,1 

Jataizinho 11.530 100 142 73 41,7 

Londrina 523.582 100 169 1971 34,9 

Mandaguaçu 18.807 100 160 183 26,6 

Mandaguari 32.211 100 139 245 25,5 

Marialva 27.273 100 186 167 53,0 

Maringá 378.813 100 150 1912 24,8 

Paiçandu 37.861 100 153 196 27,5 

Rolândia 58.510 100 134 337 28,8 

Sarandi 87.617 100 188 300 24,5 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 
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Para a análise da região em estudo de maneira geral, foram calculados os índices 
descritos acima, proporcionalmente à população urbana dos municípios e transpostos 
para o total da região, conforme mostra a Figura 4.2. 

Dos 1.578.588 habitantes residentes na área urbana do universo de municípios que 
compõe esse estudo, 99,99% possuem atendimento de abastecimento de água, com 
um total de 7.493 km de redes de distribuição de água tratada, que apresentam em 
média um percentual de perdas de 31%. O per capita médio de consumo de água da 
região, é de 150,8 L/hab.dia. 

 

Figura 4.2 - Visão Geral do SAA da Região 

 

Fonte: Adaptado SNIS, 2016. 

 

4.2.2 Captações de Água 

A captação de água bruta dos municípios compreendidos na análise, apresentam uma 
vazão aduzida de aproximadamente 25.000 m³/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. 
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A tabela a seguir detalha as vazões captadas dos municípios apresentando 
separadamente o total aduzido por cada tipo de manancial. Os municípios de Londrina 
e Cambé possuem um Sistema de Abastecimento de Água – SAA integrado, por este 
motivo, aparecem agrupados neste item. 

 

Tabela 4.2 - Vazão Captada para Abastecimento Humano por Município 

Município 

Vazão Captada 

Manancial Superficial 

(m³/h) 

Vazão Captada 

Manancial Subterrâneo 

(m³/h) 

Vazão 

Captada 

Total 

(m³/h) 

Apucarana 1.393,70 77% 421,00 23% 1.814,70 

Arapongas 1.040,00 75% 350,00 25% 1.390,00 

Cambira 54,00 32% 112,32 68% 166,32 

Ibiporã 600,00 45% 730,00 55% 1.330,00 

Jandaia do Sul 133,20 79% 35,00 21% 168,20 

Mandaguari 274,70 78% 79,17 22% 353,87 

Marialva 144,17 27% 391,83 73% 536,00 

Maringá 5.184,00 92% 462,50 8% 5.646,50 

Paiçandu 0,00 0% 400,92 100% 400,92 

Rolândia 417,00 83% 84,17 17% 501,17 

Sarandi 0,00 0% 1.541,67 100% 1.541,67 

Mandaguaçu 0,00 0% 292,60 100% 292,60 

Jataizinho 180,00 74% 64,80 26% 244,80 

Londrina/Cambé 9.925,20 93% 742,46 7% 10.667,66 

Fonte: PDRH (2017) 

 

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. 

A Figura 4.3 apresenta a localização das captações de água dos municípios 
compreendidos nesse estudo. 
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 Figura 4.3 - Localização das Captações para Abastecimento de Água 

 

                Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 
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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 11.745 m³/h, equivalente a 60,71% do total 
captado. 

Em seguida, a Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó fornece uma vazão de 7.269 m³/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 331 m³/h. Considerando as 
captações superficiais das bacias, juntas, somam uma vazão de aproximadamente 
19.345 m³/h.  

Na Bacia Hidrográfica Paranapanema existem apenas 3 (três) captações 
subterrâneas.  

Na tabela a seguir estão apresentadas as bacias hidrográficas que compreendem as 
captações superficiais, bem como a vazão aduzida em cada uma delas e a 
porcentagem que representam do total captado.  

 

Tabela 4.3 - Vazão Captada por Bacia Hidrográfica 

Bacia Hidrográfica 
Vazão Captada 

Manancial Superficial (m³/h) 
(%) Aduzido 

Pirapó 7.269 37,58 

Tibagi 11.745 60,71 

Ivaí 331 1,71 

Total 19.345 100,00 

Fonte: PDRH (2017) 

 

Os principais desafios da região na área do abastecimento humano estão ligados 
principalmente às características geográficas da região, onde 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.  

A preservação das nascentes das Bacias Hidrográficas que compõe o estudo é de 
extrema importância para garantir a água em quantidade e qualidade para 
abastecimento na região.  

Os outros usos, abordados em outros capítulos deste relatório também merecem 
atenção nos critérios quali-quantitativos, como, por exemplo, a forte presença da 
agricultura e da pecuária.  

As informações detalhadas sobre os Sistemas de Abastecimento de Água para cada 
um dos quinze municípios estão disponíveis como anexo no presente relatório. 
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4.3 Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES 

 

4.3.1 Caracterização Geral dos Municípios 

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, foi utilizada 
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.  

Existem algumas inconsistências, em pequena escala, das informações apresentadas 
no SNIS (2016) e no Atlas Esgotos (2017), porém, optou-se pela utilização dos dados 
disponibilizados no Atlas Esgotos, devido ao estudo apresentar uma consolidação dos 
resultados e os índices de solução individual (que apesar de uma eficiência de 
remoção de cargas orgânicas considerada baixa, pode ser considerada uma 
alternativa para tratamento de efluentes), que não são apresentadas no SNIS, além de 
que o SNIS é uma ferramenta não obrigatória, com a responsabilidade de 
apresentação dos dados pelos municípios, muitas vezes, gerando inconsistência de 
informações pela falta da consolidação das informações. 

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. 

O Instituto Trata Brasil6 que apresenta o esgotamento sanitário de um modo geral no 
País e faz destaque de alguns municípios do Brasil, cita Londrina e Maringá como 
exemplos no tratamento de esgotos no território nacional, com fortes investimentos na 
área para alcançar índices de coberturas ideais. 

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%. 

A tabela a seguir mostra os percentuais de coleta e tratamento, solução individual, 
coleta sem tratamento e sem coleta para os quinze municípios. 

Os quinze municípios somam mais de 6.000 km de rede coletora (SNIS, 2016), e um 
per capita médio de esgoto produzido de 120,62 L/hab.dia.  

A tabela a seguir apresenta os valores individuais dos municípios, referente à redes 
coletoras e per capita médias de produção de esgoto.  

                                                

6
 Instituto Trata Brasil. Disponível em: < http://www.tratabrasil.org.br >. Acesso em: Julho/2018. 
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Tabela 4.4 - Percentuais de Cobertura de Esgoto 

Município 

População 

Urbana 

(2016) 

Índice de 

Atendimento 

com Coleta 

e com 

Tratamento 

(%) 

Índice de 

Atendimento 

por Solução 

Individual 

(%) 

Índice de 

Atendimento 

com Coleta 

e sem 

Tratamento 

(%) 

Índice sem 

atendimento 

- sem Coleta 

e sem 

Tratamento 

(%) 

Apucarana 120.834 55,6 12,8 0,0 31,7 

Arapongas 109.721 60,8 17,2 0,0 22,0 

Cambé 98.226 83,0 10,6 0,0 6,4 

Cambira 5.753 0,0 4,3 1,7 94,0 

Ibiporã 48.806 100,0 0,0 0,0 0,0 

Jandaia do 

Sul 
19.044 48,0 6,3 0,0 45,8 

Jataizinho 11.530 89,0 1,0 0,0 10,0 

Londrina 523.582 87,3 9,2 0,0 3,5 

Mandaguaçu 18.807 22,9 40,1 0,0 37,0 

Mandaguari 32.211 64,6 1,2 0,0 34,2 

Marialva 27.273 93,0 6,7 0,0 0,3 

Maringá 378.813 92,6 7,4 0,0 0,0 

Paiçandu 37.861 54,0 7,1 0,0 38,9 

Rolândia 58.510 54,7 19,0 0,0 26,4 

Sarandi 87.617 7,0 4,0 0,0 89,0 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017).  
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Tabela 4.5 - Extensão da Rede de Esgoto e Produção Média de Esgoto Per Capita 

Município 
População Urbana 

(2016) 

Extensão da Rede 

de Esgoto 

(km) 

Esgoto Produzido 

Per Capita 

(L/hab.dia) 

Apucarana 120.834 645,72 104,32 

Arapongas 109.721 452,24 103,92 

Cambé 98.226 474,08 114,08 

Cambira 5.753 0,00 107,68 

Ibiporã 48.806 262,07 128,48 

Jandaia do Sul 19.044 83,23 113,84 

Jataizinho 11.530 55,00 113,92 

Londrina 523.582 1.778,24 135,44 

Mandaguaçu 18.807 38,34 127,76 

Mandaguari 32.211 159,87 110,96 

Marialva 27.273 162,30 148,56 

Maringá 378.813 1.723,66 120,24 

Paiçandu 37.861 150,43 122,72 

Rolândia 58.510 226,35 107,36 

Sarandi 87.617 15,00 150,08 

Fonte: SNIS (2016) e Atlas Esgotos (ANA, 2017).  

 

Com os percentuais de cobertura apresentados acima, 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 em um total de 76% de 
toda a população urbana do município com coleta e tratamento de esgotos 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 seguinte apresenta as características gerais da cobertura de esgotamento 
sanitário da região em estudo. 
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Figura 4.4 - Visão Geral do SES da Região 

 

Fonte: SNIS (2016) e Atlas Esgotos (ANA, 2017).  

 

Segundo informações do Atlas Esgotos (ANA, 2017), todos os municípios, exceto 
Jataizinho, são enquadrados como municípios com vazão restritiva, com baixa 
disponibilidade hídrica.  

Isto se dá pelo padrão observado na região, onde as áreas urbanas dos municípios se 
encontram em divisas de bacias, regiões de nascentes onde os corpos hídricos estão 
se formando e suas vazões ainda são muito baixas, sem o acréscimo de água de rios 
contribuintes. 

Visando o 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% dos domicílios urbanos atendidos com coleta e tratamento ou soluções 

individuais (fossa séptica) para o ano de 2023; e 

 96% dos domicílios urbanos atendidos com coleta e tratamento ou soluções 

individuais (fossa séptica) para o ano de 2033. 
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4.3.2 Geração de Cargas (DBO) 

Para estimar a geração de cargas de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi 
utilizada a metodologia do Atlas Esgotos (ANA, 2017) para distribuir as parcelas de 
cargas coletadas, tratadas e de soluções individuais, e aplicado um valor per capita de 
54 g DBO/hab.dia conforme recomenda Von Sperling (2005). 

A tabela a seguir apresenta os valores de geração de cargas para cada um dos 15 
municípios do estudo. 

 

Tabela 4.6 - Geração de Cargas (DBO) 

Município 
População 

Urbana 

Carga Gerada (kg DBO/dia) 

Sem Coleta 

e Sem 

Tratamento 

Solução 

Individual 

Com Coleta 

e sem 

Tratamento 

Com Coleta 

e com 

Tratamento 

Apucarana 120.834 2.064,9 834,4 0,0 3.625,7 

Arapongas 109.721 1.305,7 1.018,8 0,0 3.600,4 

Cambé 98.226 340,8 563,5 0,0 4.399,9 

Cambira 5.753 292,1 13,4 5,2 0,0 

Ibiporã 48.806 0,0 0,0 0,0 2.478,3 

Jandaia do Sul 19.044 470,7 64,5 0,0 493,2 

Jataizinho 11.530 62,2 6,3 0,0 554,1 

Londrina 523.582 992,4 2.590,7 0,0 24.690,3 

Mandaguaçu 18.807 375,3 407,6 0,0 232,7 

Mandaguari 32.211 594,2 21,6 0,0 1.123,6 

Marialva 27.273 4,5 98,6 0,0 1.369,7 

Maringá 378.813 0,0 1.515,2 0,0 18.940,7 

Paiçandu 37.861 795,6 144,7 0,0 1.104,2 

Rolândia 58.510 833,4 599,5 0,0 1.726,7 

Sarandi 87.617 4.212,4 187,7 0,0 331,2 

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

 

4.3.3 Estações de Tratamento de Esgotos 

Para tratar os efluentes urbanos coletados, existem 30 Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETE’s) compreendo os municípios desse estudo, somando uma vazão tratada 
de aproximadamente 2.000 L/s. A tabela a seguir mostra a quantidade de ETE’s 

existentes e a vazão tratada por município.  
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Tabela 4.7 - 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, 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%. A tabela a seguir apresenta a carga 

remanescente por município. 
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Tabela 4.8 – Carga de DBO Remanescente por Município 

Município 

Carga Lançada (kg DBO/dia) 

Sem Coleta 

e sem 

Tratamento 

Solução 

Individual 

Com Coleta 

e sem 

Tratamento 

Com Coleta 

e com 

Tratamento 

Total 

Apucarana 2.064,90 333,80 0,00 797,70 3.196,30 

Arapongas 1.305,70 407,50 0,00 936,10 2.649,30 

Cambé 340,80 225,40 0,00 1.113,50 1.679,80 

Cambira 292,10 5,40 5,20 0,00 302,60 

Ibiporã 0,00 0,00 0,00 392,80 392,80 

Jandaia do 

Sul 
470,70 25,80 0,00 138,10 634,60 

Jataizinho 62,20 2,50 0,00 55,40 120,10 

Londrina 992,40 1.036,30 0,00 5.513,50 7.542,20 

Mandaguaçu 375,30 163,00 0,00 48,90 587,20 

Mandaguari 594,20 8,60 0,00 365,20 968,00 

Marialva 4,50 39,40 0,00 342,40 386,30 

Maringá 0,00 606,10 0,00 5.495,30 6.101,40 

Paiçandu 795,60 57,90 0,00 287,10 1.140,60 

Rolândia 833,40 239,80 0,00 445,10 1.518,20 

Sarandi 4.212,40 75,10 0,00 125,90 4.413,40 

Fonte: PDRH (2017) 

 

Considerando a característica da região, onde a grande maioria da área urbana dos 
municípios está localizada em divisores de águas, inseridos em mais de uma bacia 
hidrográfica, é necessária a análise da localização da ETE e a bacia onde as cargas 
remanescentes das ETE’s são lançadas. A figura a seguir mostra a localização das 

ETE’s existentes compreendendo os 15 municípios do universo desse estudo.  
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 Figura 4.5 - Localização das ETE’s 

 

            Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 
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Para análises do esgotamento sanitário em paralelo aos recursos hídricos, foram 
elaborados fluxogramas de cargas, com as cargas geradas e lançadas, por bacia 

hidrográfica.  

Para elaboração dos fluxogramas de cargas, foram estimadas a geração das cargas e 
as parcelas remanescentes, de acordo com a localização das ETE’s para a parcela 
coleta e tratada, e proporcional à área urbana, nos casos de cargas coletadas e não 
tratadas, não coletadas e de soluções individuais. Essa análise permite 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 figura a seguir mostra o fluxograma das cargas estimadas 

para a bacia do Rio Pirapó.  

 

Figura 4.6 - Fluxograma de Cargas Estimadas para Bacia Hidrográfica do Rio 
Pirapó 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC. Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017). 

 

A Bacia Hidrográfica Paranapanema 3 produz um total estimado de 5.241 kg DBO/dia, 
dentre as Bacias, a que menor tem geração de carga orgânica. Quase toda a carga 
gerada, de acordo com a metodologia citada, é coletada e tratada. São lançados 1.530 
kg de DBO remanescente, por dia. A figura a seguir mostra o fluxograma de cargas da 

bacia do Paranapanema 3. 
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Figura 4.7 - Fluxograma de Cargas Estimadas para Bacia Hidrográfica 
Paranapanema 3 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC. Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017). 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, pelas estimativas elaboradas, gera uma carga total 
de 20.703 kg de DBO/dia, com um lançamento de 7.946 kg DBO/dia. As cargas 

descritas acima estão detalhadas na próxima figura, referente à bacia do Rio Ivaí.  
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Figura 4.8 - Fluxograma de Cargas Estimadas para Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC. Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017). 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi tem a maior geração de carga entre os municípios 
da região em estudo, com um total de 35.889 kg DBO/dia. Desse valor total, após 
passar pelas estações de tratamento, soluções individuais, ou ainda, sem nenhum 
tratamento, são lançados 10.977 kg DBO/dia. A Figura 4.9 detalha como a carga 
gerada é tratada e lançada novamente na bacia do Rio Tibagi.  
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Figura 4.9 - Fluxograma de Cargas Estimadas para Bacia Hidrográfica do Rio 
Tibagi 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC. Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017). 

 

4.3.4 Proposta de Classificação dos Municípios 

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. 

Municípios com grandes cargas geradas possuem uma alta complexidade para o 
tratamento de esgotos, onde é necessária uma eficiência de remoção de DBO muito 
alta para que a carga remanescente possa ser reduzida, ao contrário de municípios de 
menor porte, onde a carga gerada é pequena, mas também precisam atender as 

metas do PLANSAB. Pode-se visualizar a classificação proposta na figura a seguir.  
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Figura 4.10 - Agrupamento dos Municípios em Relação ao Índice de Cobertura e 
à Carga Gerada 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC. 

 

Os municípios foram classificados da seguinte forma: 

 Grupo I – Ibiporã; Marialva; Cambé; Jataizinho; 

 Grupo II – Maringá; Londrina; 

 Grupo III – Arapongas; Rolândia; Apucarana; Mandaguari; Mandaguaçu; 

Paiçandu; Jandaia do Sul; e 

 Grupo IV – Sarandi; Cambira. 

O Grupo I são municípios que possuem uma baixa carga gerada de DBO e um alto 
índice de cobertura de esgotamento sanitário, acima da meta estabelecida no 
PLANSAB para o presente ano. Os municípios podem ser considerados de baixo grau 
de complexidade quanto à relação de cobertura de esgoto versus carga total gerada. 

O Grupo II compreende municípios onde o índice de cobertura é ótimo, atendendo as 
metas finais do PLANSAB para 2033, porém possuem uma alta geração de DBO, pelo 
porte do município em relação à população urbana. Apesar de Londrina e Maringá 
atingirem as metas do PLANSAB, eles requerem uma constante atenção no 
funcionamento do SES existente, com a boa operação das ETE’s e eficiências de 

remoção de DBO. 
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O Grupo III são municípios de porte pequeno/médio em termos de geração de cargas 
de DBO, e com cobertura média a boa para tratamento de efluentes, acima de 50% 
mas que não atingem a meta do PLANSAB. Esses municípios necessitam de 
ampliação no SES para atingir um nível satisfatório de atendimento de esgoto.  

O Grupo IV são municípios que apesar da baixa/média geração de cargas, possuem 
índices de tratamento de esgoto muito baixos. Sarandi e Cambira possuem 
respectivamente, 11% e 4,3% dos seus efluentes urbanos tratados (considerando 
coleta e tratamento ou por solução individual), e necessitam realizar grande esforço 
para atingir as metas estabelecidas pelo PLANSAB para os anos de 2018, 2023 e 

2033. 

Estão detalhados em anexo deste relatório, as informações principais de todos os 

Sistemas de Esgotamento Sanitários, separados por municípios. 

No ANEXO I a situação do SAA e SES de cada um dos municípios constituintes desse 
estudo poderá ser analisada separadamente.  

 

4.3.5 Atendimento por rede de drenagem 

A urbanização está acompanhada de impactos significativos ao meio ambiente, tanto 
na produção de resíduos, geração de esgotos sanitários, 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.  

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 15 municípios do presente estudo, estão disponíveis informações de 13 (87%), 
sendo que apenas Sarandi e Ibiporã não apresentaram as informações. Londrina é 
município que possui a maior extensão de vias públicas em áreas urbanas, com 2.176 
km, sendo que, destes, 1.901 km possuem redes ou canais de águas pluviais 
subterrâneos.  

A Tabela 4.9 mostra a extensão de vias públicas em áreas urbanas por município, 
subdividindo em total de vias, com pavimento e meio-fio, e com redes ou canais de 

águas pluviais subterrâneos. 
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Tabela 4.9 – Extensão de vias públicas em áreas urbanas 

Município 

Extensão de vias públicas em áreas urbanas (km) 

Total existente 

Total com 

pavimento e meio-

fio (ou 

semelhante) 

Total de vias públicas 

com redes ou canais de 

águas pluviais 

subterrâneos 

Apucarana 600 480 350 

Arapongas 75 S/I 50 

Cambé 700 700 700 

Cambira 35 27 21 

Ibiporã S/I S/I S/I 

Jandaia do Sul 81 79 79 

Jataizinho 50 0 13 

Londrina 2.252 2.215 1.400 

Mandaguaçu 115 S/I 84 

Mandaguari 143 128 77 

Marialva 148 S/I 74 

Maringá 2.176 1.856 1.901 

Paiçandu 134 S/I 114 

Rolândia 310 300 270 

Sarandi S/I S/I S/I 

Fonte: SNIS, 2015. 

 

O estudo do SNIS quantifica também a quantidade de bocas de lobo existentes e 
poços de visita.  A Tabela 4.10 apresenta um quantitativo de captações de águas 

pluviais em áreas urbanas. 
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Tabela 4.10 – Captações de águas pluviais em áreas urbanas 

Município 

Captações de águas pluviais em áreas urbanas 

Quantidade de 

bocas de lobo 

existentes 

Quantidade de bocas 

de leão ou bocas de 

lobo múltiplas 

Quantidade de 

poços de visita (PV) 

existentes 

Apucarana 8.000 3.000 4.800 

Arapongas 2.500 250 850 

Cambé 11.700 5.000 5.000 

Cambira 140 0 30 

Ibiporã S/I S/I S/I 

Jandaia do Sul 3.591 4.488 2.200 

Jataizinho 373 0 148 

Londrina 40.000 15.000 25.000 

Mandaguaçu 11.520 0 2.304 

Mandaguari 3.116 152 755 

Marialva 500 18 125 

Maringá 40.000 0 0 

Paiçandu 1.886 0 628 

Rolândia 4.000 2.000 3.000 

Sarandi S/I S/I S/I 

Fonte: SNIS, 2015. 
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5. SAÚDE 

Por meio do Decreto nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, foi aprovado o regulamento 
da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) no Paraná. Entre suas atribuições, a SESA 
tem como missão a formulação e desenvolvimento da Política Estadual de Saúde, de 
modo a organizar o Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná exercendo sua função 

reguladora, garantindo atenção à saúde para a população. 

De acordo com a SESA (2018), o Estado do Paraná é dividido em 6 Macrorregionais 
de saúde (Leste, Campos Gerais, Centro Sul, Oeste, Noroeste e Norte) que 
constituem a instância administrativa da SESA e do Instituto de Saúde do Paraná 
(ISEP), cabendo a cada uma delas a função de apoio aos municípios e de auxiliar nas 
questões de gestão regionais. Portanto, cabe a cada município arcar com a absorção 
de todas as ações e serviços de saúde.  

Há uma subdivisão dentro das Macrorregionais em 22 Regionais de Saúde sendo que 
os municípios abordados neste Plano encontram-se em 2 Macrorregionais (Noroeste e 
Norte) e 5 regionais (15ª – Maringá; 16ª – Apucarana; 17ª – Londrina; 18ª – Cornélio 
Procópio e 22ª - Iaviporã), conforme pode ser observado na figura a seguir. 

 

Figura 5.1 – Regionais de Saúde para a Metrópole Paraná Norte 

 

Fonte: Adaptado de SESA, 2018. 



 

148 
 

Na esfera municipal, a administração de estabelecimentos de saúde pode ser feita de 
diferentes formas. Por meio da figura a seguir é possível observar, para a região em 

estudo, como é distribuída a administração dos estabelecimentos de saúde. 

 

Figura 5.2 – Número de Estabelecimentos de Saúde por Esfera Jurídica 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

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, em termos totais os municípios de 
Londrina e Maringá são os que apresentam maior número, conforme pode ser 
observado por meio da figura a seguir. 

Figura 5.3 – Tipos de estabelecimentos de saúde e sua distribuição por 
município 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 
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O grande número de consultórios se destaca para quase todos os municípios. 
Londrina e Maringá apresentam o maior número de consultórios (972 e 1.044, 
respectivamente). Após os consultórios, as clínicas especializadas apresentam-se em 
maior número. 

Dados do CNES apontam, para a região avaliada, a existência de 14 UPAs, até 
dezembro de 2017 e 4 unidades de Pronto Socorro (PS). Por meio do quadro a seguir 
é possível observar a distribuição das UPAs e PS nos municípios contemplados no 
Plano da Metrópole paraná Norte. As UPAs e PS possuem instalações para 

atendimentos de urgência/emergência  e ambulatorial. 

 

Tabela 5.1 – Número de UPAs e PS por município 

Município 
Quantidade 

UPA 

Quantidade 

PS Geral 

Apucarana 1 - 

Arapongas 4 - 

Cambé 1 - 

Cambira - - 

Ibiporã 1 - 

Jandaia do Sul 1 - 

Jataizinho - - 

Londrina 2 3 

Mandaguaçu - - 

Mandaguari - 1 

Marialva - - 

Maringá 2 - 

Paiçandu - - 

Rolândia 1 - 

Sarandi 1 - 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil – CNES, 2017. 

 

Em Mandaguari, o pronto socorro é gerido pela prefeitura municipal e conta com 
instalações para atender urgências e emergências e ambulatório. Em Londrina há um 
pronto socorro infantil de gestão municipal com instalações para atender urgências e 
emergências e ambulatório. Os dois outros prontos socorros são de atendimento geral 
com gestão municipal e também contam com instalações para atendimentos de 

urgência e ambulatorial. 

De acordo com o IPARDES, no que diz respeito a Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
até dezembro de 2017, foram contabilizadas na região 227 unidades. Estas unidades 
apresentam estrutura apenas para atendimento básico ambulatorial. Foram 
identificados. O próximo quadro permite a visualização do número de UBS disponíveis 

por município e no Estado.  
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Tabela 5.2 – Unidades Básicas de Saúde 

Localidade Número 

Apucarana 32 

Arapongas 30 

Cambé 13 

Cambira 2 

Ibiporã 9 

Jandaia do Sul 6 

Jataizinho 3 

Londrina 51 

Mandaguaçu 2 

Mandaguari 8 

Marialva 9 

Maringá 37 

Paiçandu 6 

Rolândia 9 

Sarandi 10 

Estado do Paraná 1.858 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Como pode ser observado, os municípios de Maringá, Londrina, Apucarana e 
Arapongas são os que apresentam maior número de UBS, juntos, contabilizam 66% 

de todas as UBS entre os municípios que compõe o Plano da Metrópole Paraná Norte. 

De acordo com o CNES (2017), foram contabilizados para a região 14 postos de 

saúde, conforme pode ser observado no próximo quadro. 

 

Tabela 5.3 – Postos de Saúde 

Localidade Número 

Cambé 1 

Cambira 1 

Jandaia do Sul 1 

Londrina 5 

Mandaguaçu 3 

Marialva 2 

Paiçandu 1 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil – CNES, 2017.  

 

No que tange as maternidades, de acordo com o CNES, existem 25 unidades na 
região, podendo ser unidades de exclusivo atendimento materno ou não. Informações 
sobre as maternidades podem ser visualizadas no quadro a seguir. 
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Tabela 5.4 – Distribuição das maternidades por município 

Localidade Maternidades 

Apucarana 2 

Arapongas 3 

Cambé 1 

Cambira 0 

Ibiporã 1 

Jandaia do Sul 2 

Jataizinho 0 

Londrina 5 

Mandaguaçu 1 

Mandaguari 2 

Marialva 0 

Maringá 6 

Paiçandu 0 

Rolândia 1 

Sarandi 1 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil – CNES, 2017. 

 

Como pode ser observado, os municípios de Maringá e Londrina se destacam com 6 e 
5 unidades, respectivamente, natural devido à demanda de município mais populosos. 
Já os municípios de Cambira, Jataizinho, Marialva e Paiçandu dependem de 

municípios vizinhos para esse tipo de atendimento. 

Já o levantamento das unidades hospitalares foi realizado com base nos pontos 
demarcados pelo Google Earth, onde foi possível determinar sua localização. No total, 
foram encontrados 38 hospitais distribuídos em todos os municípios da Metrópole 

Norte do Paraná. 

Os municípios com as principais unidades hospitalares da região são Apucarana (4 
unidades), Londrina (10 unidades) e Maringá (8 unidades). A tabela a seguir relaciona 

as unidades hospitalares.  
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Tabela 5.5 – Hospitais 

MUNICIPIO NOME ATENDIMENTO 

Apucarana Hospital da Providência Geral 

Apucarana Hospital e Maternidade Santa Helena 
 

Apucarana Clinica De Ortopedia E Traumatologia Dr Massa 
 

Apucarana Centro Médico Vera Cruz 
 

Arapongas HONPAR - Hospital Norte Paranaense 
 

Arapongas Casa de Saúde Santa Rita 
 

Arapongas Clínica do Rim de Arapongas 
 

Cambé Hospital São Francisco Instituto Vida Geral 

Cambé Santa Casa de Misericórdia de Cambé Geral 

Cambira Centro de Saúde Anésio Miliatti 
 

Ibiporã Hospital Cristo Rei Ibiporã Geral 

Ibiporã Hospital Santa Terezinha Particular 

Jandaia do Sul Hospital Nossa Senhora de Fátima 
 

Jataizinho Hospital São Camilo Particular 

Londrina Hosp. Dr. Anísio Figueiredo Geral 

Londrina Hospital Universitário de Londrina Geral 

Londrina Hospital do Coração de Londrina Particular 

Londrina Hospital do Câncer de Londrina 
 

Londrina Hospital Mater Dei de Londrina Particular 

Londrina Santa Casa de Londrina Geral 

Londrina AHC - Ambulatório Hospital de Clínicas 
 

Londrina Hospital Araucária de Londrina Particular 

Londrina Hospital Evangélico de Londrina Geral 

Londrina Hospital Infantil Sagrada Família 
 

Mandaguaçu Hospital e Maternidade São Lourenço 
 

Mandaguari Hospital Cristo Rei de Mandaguari 
 

Marialva Pronto Atendimento Marialva  

Maringá Hospital Universitário Regional de Maringá 
 

Maringá Ambulatório Médico e de Enfermagem 
 

Maringá Hospital Infantil Doutor J Menguetti (Incor) 
 

Maringá Hospital e Maternidade São Marcos 
 

Maringá Hospital Psiquiátrico de Maringá 
 

Maringá Hospital Santa Rita 
 

Maringá Hospital Santa Casa de Maringá 
 

Maringá Hospital Paraná 
 

Paiçandu Hospital Municipal São José 
 

Rolândia Hospital e Maternidade São Lucas 
 

Rolândia Hospital São Rafael 
 

Sarandi Hospital Metropolitano Sarandi 
 

Fonte: Google. 
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O principal hospital de Apucarana é o Hospital da Providência, construído em 1947, 
quando na época era chamado de Hospital Santa Terezinha. Após 23 anos, com a 
nova e atual administração das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo a 
unidade passou para Hospital da Providência, sugerido pelo Bispo Dom Romeu 
Alberti. Com atualmente 72 anos, o Hospital da Providência atende cerca de 300 mil 
habitantes com mais de 20 especialidades, com serviços de pré-internação, pronto 
atendimento, centro de oncologia, aleitamento materno e saúde da criança.  

Em Londrina, um dos principais hospitais da região é o Hospital Santa Casa, este com 
atendimento de diversos convênios particulares e públicos. A unidade conta com 
ambulatórios, centro cirúrgicos, farmácia, maternidade, pronto atendimento, pronto 
socorro infantil, serviço social, entre outros. Para atender a população, além de sua 
estrutura, o Hospital mantém equipe médica especializada em 33 áreas, sendo 

algumas delas como: cardiologia, cirurgia plástica, nefrologia e oncologia cirúrgica.  

Considerado como um dos grandes hospitais do sul do País, o Hospital do Coração de 
Londrina, iniciou sua expansão em meados de 2003, quando na época só realizava 
atendimentos cardiológicos. Com o passar dos anos, a unidade manteve os serviços 

até então realizados e acrescentou outras especialidades médicas.  

Atualmente, o Hospital possui atendimentos especializados em mais de 33 áreas, 100 
leitos de apartamentos e enfermaria, 9 leitos de observação intensiva, 3 leitos de 
observações hemodinâmicas, 52 leitos de terapia intensiva, 17 leitos de observação 
de unidade de pronto atendimento, totalizando 181 leitos atualmente.  

No município de Maringá, as principais unidades são o Hospital Universitário Regional 
de Maringá (HUM) e o Hospital Santa Casa. O primeiro foi fundado em 1989, pelo 
então Prefeito Said Felício Ferreira e o reitor da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) Fernando Ponte de Souza, com o intuito de subsidiar as atividades acadêmicas 
do curso de medicina. A unidade atende apenas pacientes cadastrados no Sistema 
Único de Saúde (SUS), com plantão 24 horas com atendimentos ortopédicos, 
cirúrgicos, ginecológicos, intoxicações, acidentes e ocorrências do SAMU/SIATE. O 
Hospital realiza atualmente 7 mil procedimentos mensais. 

Já o segundo, iniciou suas atividades no ano de 1954 no município, contando com um 
pequeno ambulatório e apenas 10 leitos para atender a população. Atualmente, o 
Hospital Santa Casa de Maringá disponibiliza aos pacientes uma estrutura de 260 
leitos, pronto atendimento adulto e infantil, diagnóstico por imagem, laboratórios, 
oncologia e imunoterapia, centro cirúrgicos e unidades de terapia intensivas (UTI). A 
unidade atende a população do município de Maringá e da região, através de 
convênios particulares e públicos (SUS), para este é disponível cerca de 60% dos 
leitos.  

O mapa a seguir 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. 

Todos os municípios contam com Hospitais e Unidades Básicas de Saúde, porém não 
foram encontradas informações que possibilitem uma avaliação que se refira à 

qualidade e capacidade de atendimento à demanda municipal. 
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Figura 5.4 – Equipamentos de Saúde 
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Com relação aos leitos hospitalares, foi verificada a existência de leitos pertencentes 
ao SUS e não pertencentes ao SUS. Conforme dados disponibilizados pelo IPARDES 
foram obtidos dados referentes a leitos hospitalares cirúrgicos, clínicos, obstétricos, de 
outras especialidades e pediátricos. O número de leitos totais por município pode ser 

evidenciado na figura a seguir. 

 

Figura 5.5 – Número total de leitos hospitalares disponíveis pelo SUS e por 
outras entidades. 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Como pode ser observado, para a maioria dos municípios há predomínio de leitos 
disponibilizados pelo SUS. Londrina é o município com maior número de leitos 
hospitalares do SUS sendo 1.235 ao todo contra 668 leitos não SUS. Maringá é o 
segundo município em número de leitos hospitalares, sendo 763 do SUS e 658 não 

SUS. A maioria dos leitos, tanto do SUS quanto não SUS são cirúrgicos ou clínicos. 

Ainda com relação ao número de leitos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda que o número mínimo de leitos para cada 1.000 habitantes seja entre 3 e 
5. Já a Portaria n.º 1.101/GM, de 12 de junho de 2002, do Ministério da Saúde (MS), 
estabelece a necessidade de 2,5 a 3 leitos totais para cada 1.000 habitantes. Com 
base nos dados disponibilizados pelo IPARDES7, foi realizado o cálculo do número de 
leitos totais para cada 1.000 habitantes para os municípios da Metrópole Paraná 

Norte, como pode ser observado por meio do gráfico seguinte. 

 

                                                

7 Os dados sobre leitos englobam somente o número de leitos hospitalares existentes, 

sejam eles SUS ou não SUS, nas especialidades cirúrgica, clínica, obstétrica, 

pediátrica e outras especialidades, conforme disponibilizado pelo IPARDES.  
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Figura 5.6 – Densidade de leitos hospitalares totais para os municípios do Plano 
da Metrópole Paraná Norte e do Estado 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

A média paranaense de leitos por 1.000 habitantes foi de 2,41, ficando abaixo do 
preconizado tanto pela OMS quanto pelo MS. Para 6 dos 15 municípios avaliados, o 
número de leitos por 1.000 habitantes superior à média do Estado. Cabe ressaltar que 
destes 6 municípios, todos estão em conformidade com o número de leitos 
preconizados pelo MS. O município de Jandaia do Sul foi o que apresentou média de 
leitos hospitalares muito superior ao mínimo requerido, apresentando quase 16 leitos 

para cada 1.000 habitantes.  

 

Tabela 5.6 – Estimativa da densidade de leitos pertencentes ao SUS, por 
especialidade 

Localidade 

Densidade 

leitos  

cirúrgicos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

clínicos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

obstétricos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

pediátricos 

(leitos/1000 

hab) 

Apucarana 0,35 0,43 0,19 0,26 

Arapongas 1,24 0,97 0,08 0,12 

Cambé 0,16 0,19 0,12 0,07 

Cambira - - - - 

Ibiporã 0,22 0,43 0,19 0,34 

Jandaia do Sul 0,19 0,23 0,33 0,23 

Jataizinho 0,08 0,79 0,32 0,24 

Londrina 0,62 0,67 0,12 0,20 
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Localidade 

Densidade 

leitos  

cirúrgicos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

clínicos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

obstétricos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

pediátricos 

(leitos/1000 

hab) 

Mandaguaçu 0,68 0,54 - 0,23 

Mandaguari 0,35 0,32 0,52 0,17 

Marialva - - - - 

Maringá 0,47 0,60 0,15 0,15 

Paiçandu - 0,30 - 0,07 

Rolândia 0,11 0,23 0,19 0,09 

Sarandi 0,28 0,61 0,15 0,19 

Estado do 

Paraná 
0,41 0,61 0,20 0,22 

Fonte; IPARDES, 2017. 

* - representam municípios que não apresentaram dados 

 

Tabela 5.7 – Estimativa da densidade de leitos não pertencentes ao SUS, por 
especialidade 

Localidade 

Densidade 

leitos  

cirúrgicos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

clínicos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

obstétricos 

(leitos/1000 

hab) 

Densidade 

leitos 

pediátricos 

(leitos/1000 

hab) 

Apucarana 0,21 0,16 0,08 0,08 

Arapongas 0,24 0,17 0,10 0,03 

Cambé 0,20 0,09 0,08 0,04 

Cambira - - - - 

Ibiporã 0,36 0,52 0,11 0,21 

Jandaia do Sul 0,19 0,23 0,33 0,23 

Jataizinho 0,08 - - - 

Londrina 0,58 0,21 0,12 0,10 

Mandaguaçu 0,72 0,27 - 0,05 

Mandaguari 0,17 0,20 0,06 0,06 

Marialva - - - - 

Maringá 0,56 0,43 0,16 0,12 

Paiçandu - - - - 

Rolândia 0,06 0,14 - 0,03 

Sarandi 0,16 0,27 0,06 0,06 

Estado do 

Paraná 
0,26 0,21 0,08 0,06 

Fonte; IPARDES, 2017. 

* - representam municípios que não apresentaram dados 
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Com o intuito de refinar um pouco mais a análise do número de leitos foram calculadas 
as densidades de leitos para cada 1000 habitantes para o SUS e não SUS, conforme 

as especialidades apresentadas nas tabelas mostradas na página anterior. 

Os cálculos foram feitos com base na população estimada para o ano de 2017 e o 
número de leitos disponíveis até o mês de dezembro do mesmo ano. No que concerne 
os leitos pertencentes ao SUS, de modo geral, os municípios apresentaram densidade 
de leitos por especialidade abaixo da média estadual. Merece destaque o município de 
Jataizinho por ter apresentado densidade de leitos clínicos, pediátricos e obstétricos 

acima da média estadual.  

Pode-se perceber que a densidade de leitos para as especialidades apresentadas, 
não pertencentes ao SUS, foram com maior frequência menores que as médias 

estaduais e menores quando comparadas com as densidades calculadas para o SUS. 

Além destes e outros parâmetros, o IPARDES publica anualmente o índice IPARDES 
de Desempenho Municipal (IPDM). O IPDM é o índice que procura verificar e 
averiguar o desempenho dos 399 municípios do Paraná e é baseado em diferentes 
estatísticas disponibilizadas por entidades públicas. O IPDM permite realizar o 
acompanhamento do desempenho dos municípios ao longo dos anos levando em 
consideração três dimensões importantes: renda e emprego, educação e saúde. O 
índice varia de 0 a 1, números que representam condições mínima e máxima de 
desenvolvimento, respectivamente, e com escala de cores que varia do vermelho para 
o azul. 

Para a dimensão saúde o IPDM é calculada 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 a base de dados do IPDM na dimensão saúde, para o ano de 2015, sendo 

este o mais atualizado disponibilizado pelo IPARDES, conforme o mapa a seguir. 

.
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Figura 5.7 – Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal – Dimensão Saúde 
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Por meio do mapa pode-se observar que todos os municípios apresentam IPDM para 

a saúde na categoria Médio e Alto desempenho. 

No que diz respeito aos equipamentos de saúde, os dados utilizados foram 
disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, feito pelo 
DATASUS. O CNES possui uma base de dados cadastrais online de todos os 
estabelecimentos públicos, privados e conveniados de saúde. As informações foram 
obtidas por município, para dezembro de 2017, contendo dados sobre equipamentos 

existentes, em uso e em uso exclusivo pelo SUS.  

Até dezembro de 2017 existem ao todo 21.636 equipamentos cadastrados para os 15 
municípios contemplados nesta análise. Destes equipamentos, 20.686 estão em uso e 
2.430 são de uso exclusivo pelo SUS, sendo contabilizado um total de 23.116 
equipamentos. Como não é especificada a quantidade de equipamentos em uso pelo 
SUS, o valor de 2.430 pode ser considerado diretamente o de equipamentos 
disponíveis em uso. Dos 21.636 equipamentos existentes, 20.686 estão em uso, logo 
pode-se inferir que 950 não estão sendo utilizados, o que corresponde a apenas 

4,39% do total. 

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 o quadro 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).  

Para se ter um melhor panorama de como estão os níveis de saúde da população é 
muito importante ter conhecimento de dados relacionados a óbitos, internações entre 
outros dados epidemiológicos, desta forma auxiliando no planejamento de políticas 

públicas para o desenvolvimento da saúde (IPARDES, 2004). 

 A tabela a seguir traz informações do período entre 2012 e 2017 com relação à taxa 
de mortalidade infantil, desta forma permitindo acompanhar o perfil deste parâmetro 

para os municípios avaliados. 
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Tabela 5.8 – Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) 

 

Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Apucarana 9,6 10,0 11,1 12,8 10,6 17,9 

Arapongas 13,1 13,9 10,3 16,0 12,2 10,1 

Cambé 8,6 9,4 10,7 9,9 10,4 14,8 

Cambira 28,9 - - 16,8 - 30,3 

Ibiporã 9,9 9,6 8,8 12,6 20,6 15,7 

Jandaia do Sul 12,8 11,3 23,5 18,0 3,8 7,4 

Jataizinho 12,7 - 4,9 16,8 11,5 30,5 

Londrina 12,2 9,3 8,7 8,6 8,7 10,8 

Mandaguaçu 4,2 10,6 13,6 6,6 2,8 14,1 

Mandaguari 15,0 16,1 15,4 9,9 10,7 8,0 

Marialva 20,1 10,6 11,0 20,1 - 10,1 

Maringá 10,7 9,5 10,0 9,6 8,3 10,1 

Paiçandu 13,7 3,6 7,0 5,0 6,4 15,5 

Rolândia 21,4 18,1 12,3 18,7 9,1 21,7 

Sarandi 18,8 16,0 10,7 11,0 13,2 7,4 

Estado do Paraná 11,7 11,0 11,2 10,9 10,5 10,4 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Como pode ser observado as taxas de mortalidade infantil do Estado diminui ao longo 
dos 5 últimos anos. O mesmo fato não foi observado na grande maioria dos 
municípios contemplados no Plano da Metrópole Paraná Norte, em que se pode notar 
grandes oscilações nas taxas ao longo do período analisado. O município de Maringá 
foi o que apresentou as menores taxas ficando abaixo da média estadual durante todo 
o período analisado. Pode-se observar que os anos de 2012, 2015 e 2017 foram os 
que apresentaram maior frequência de taxas de mortalidade infantil ultrapassando as 
taxas estaduais. Merece destaque o ano de 2017 em que apareceram as piores taxas 
para o período analisado. Os municípios de Rolândia, Cambira e Jataizinho destacam-
se negativamente, apresentando as piores taxas no ano de 2017 chegando a ser de 2 
a 3 vezes superiores às taxas estaduais. A Figura 7 ilustra a situação da mortalidade 
infantil nos municípios que contemplam o Plano da Metrópole Paraná Norte no ano de 

2017. 
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Figura 5.8 – Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) em 2017 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Com relação à taxa de mortalidade geral, são trazidas informações históricas do 
período compreendido entre 2012 e 2017 com relação à taxa de mortalidade geral, 
desta forma permitindo acompanhar o perfil deste parâmetro para os municípios 
avaliados. Estas informações podem ser observadas por meio da Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 – Taxa de Mortalidade (por mil habitantes) 

Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Apucarana 6,64 6,82 6,61 6,64 6,79 6,68 

Arapongas 7,41 6,36 6,25 6,65 7,27 6,78 

Cambé 6,81 6,09 6,46 6,32 6,33 6,62 

Cambira 7,65 6,84 4,7 8,04 9,54 8,2 

Ibiporã 6,52 7,63 6,16 7,41 8,1 6,63 

Jandaia do Sul 8,3 7,79 8,05 8,82 7,8 8,62 

Jataizinho 7,02 8,23 7,87 7,76 8,6 7,21 

Londrina 6,91 6,43 6,5 6,68 6,59 6,57 

Mandaguaçu 5,54 5,81 5,84 6,37 6,71 6,72 

Mandaguari 6,51 7,29 6,62 7,7 7,06 7,26 

Marialva 5,3 6,51 5,43 7,04 6,23 6,27 

Maringá 5,6 5,52 5,39 5,24 5,36 5,71 

Paiçandu 6,48 6,62 6,31 5,47 5,89 6,7 

Rolândia 7,15 7,34 7,72 7,04 6,9 6,74 

Sarandi 7,02 6,28 5,65 5,6 6,36 6,33 

Estado do Paraná 6,47 6,34 6,25 6,34 6,64 6,41 

Fonte: IPARDES, 2017. 
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Com relação à taxa de mortalidade geral por município, os dados mostraram-se um 
pouco mais homogêneos com valores mais próximos às taxas estaduais. O município 
de Maringá novamente foi o que apresentou as menores taxas apresentando valores 
abaixo das taxas estaduais para todo o período avaliado. Merecem destaque os 
municípios Cambira, Jandaia do Sul, Jataizinho, Mandaguari e Rolândia, que além de 
apresentarem com maior frequência taxas de mortalidade superiores às taxas 
estaduais, apresentaram os maiores valores. Chama atenção o fato de que no ano de 
2017 apenas três municípios apresentaram taxas de mortalidade abaixo da média 
anual para o Estado. A Figura 8 ilustra a situação da mortalidade geral nos municípios 

que contemplam o Plano da Metrópole Paraná Norte no ano de 2017. 

 

Figura 5.9 – Taxa de mortalidade geral (por mil habitantes) em 2017 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Doenças crônicas não transmissíveis como doenças cardiovasculares, neoplasias, 
doenças respiratórias, diabetes mellitus, foram consideradas pelo Ministério da Saúde 
as maiores responsáveis por óbitos na população brasileira com idade entre 30 e 69 
anos, correspondendo a 51,6% do total de óbitos, em 2015. O acompanhamento da 
distribuição, magnitude e tendência destas doenças é muito importante para que 
possam ser feitos planos de ação para controle e prevenção destas doenças. Desta 
forma, é possível criar atividades de vigilância epidemiológica. Diante do exposto, 
foram elaborados gráficos para demonstrar as taxas de mortalidade por 100 mil 
habitantes com foco nas doenças de maior incidência. A Figura 9 traz dados sobre a 

taxa de mortalidade por diabetes mellitus de todos os tipos para o ano de 2017. 
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Figura 5.10 – Taxa de mortalidade por diabetes mellitus por 100 mil habitantes 

 

 Fonte: IPARDES, 2017. 

 

A taxa de mortalidade para o Estado foi de 31,2 mortes por diabetes mellitus por 100 
mil habitantes. Como pode ser observado, os municípios de Ibiporã, Jandaia do Sul e 
Jataizinho apresentam as maiores taxas entre os municípios da região avaliada. O 

município de Cambira foi o que apresentou melhor índice.  

Por meio da Figura 5.11 serão apresentados dados sobre as taxas de mortalidade por 

doenças cerebrovasculares (AVC/AVE), para o ano de 2017. 

 

Figura 5.11 - Taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares (AVC/AVE) por 
100 mil habitantes 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Taxa de mortalidade - Diabetes Mellitus (100 mil hab) Estado PR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Taxa de mortalidade - Doenças cerebrovasculares (AVC/AVE) (100 mil habitantes)
Estado PR



 

165 
 

A taxa de mortalidade para o Estado foi de 35,6 mortes por doenças 
cerebrovasculares por 100 mil habitantes. Observa-se que a maioria dos municípios 
apresentou taxas inferiores à taxa estadual. Merecem destaque os municípios de 
Cambira, que apresentou o maior índice, 76,8 mortes por 100 mil habitantes, mais de 
duas vezes superior ao índice estadual e o de Jandaia do Sul, com taxa de 

mortalidade de 65,6. 

Na figura seguinte são apresentados dados sobre as taxas de mortalidade por infarto 

agudo do miocárdio, para o ano de 2017. 

 

Figura 5.12 - Taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio por 100 mil 
habitantes 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Para infarto agudo do miocárdio a taxa estadual foi um pouco mais alta que as 
anteriores, 41,6 mortes por 100 mil habitantes. Destacam-se os municípios de 
Apucarana e Mandaguaçu, com 95,7 e 90,2 mortes mor 100 mil habitantes. Os demais 
municípios apresentaram índices inferiores ou próximos ao índice estadual.  

Por fim, a Figura 5.13 traz dados sobre as taxas de mortalidade por neoplasias, para o 

ano de 2017. 
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Figura 5.13 - Taxa de mortalidade por neoplasias por 100 mil habitantes 

 

Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Como pode ser observado, as taxas de mortalidade por neoplasias são superiores a 
todas as anteriores tanto para o Estado, quanto para os municípios que compõem a 
região contemplada neste Plano. O índice para o estado é de 121,8 mortes por 100 mil 
habitantes. Os municípios de Jandaia do Sul, Jataizinho e Mandaguari apresentam as 

piores taxas, 173,38, 166,47 e 170,7 mortes por 100 mil habitantes, respectivamente. 

Merece destaque o fato de que a cidade de Jandaia do Sul apresentou um dos 
maiores índices de mortalidade para três das quatro doenças crônicas não 
transmissíveis abordadas nesta análise. O município de Jataizinho apresentou índices 
ruins para duas das três doenças crônicas avaliadas. No geral, pode-se dizer que as 

neoplasias são as maiores causadoras de mortes na população da região.  
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6. SEGURANÇA 

 

Através do Decreto nº 3.700, de 25 de julho de 1977, foi instituída a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP). As competências desta Secretaria 
englobam planejar, dirigir, executar, coordenar, fiscalizar e controlar as atividades do 

setor de segurança pública do Estado. 

Segundo a SESP o comando regional da Polícia Civil do Estado do Paraná está 
subdividido em 20 regionais de Distritos Policiais. Os municípios que compõem o 
Plano da Metrópole Paraná Norte estão inseridos em quatro Sedes de Distritos 
Policiais (SDPs), a 9ª SDP Maringá, a 10ª SDP Londrina, a 11ª SDP Cornélio Procópio 
e a 17ª SDP Apucarana. A figura a seguir apresenta as Subdivisões Policiais do 
Estado do Paraná. 

 

Figura 6.1 – Subdivisões da Polícia Civil no Estado do Paraná 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (2018). 

 

A 9ª SDP Maringá abrange seis municípios do plano, são eles Mandaguaçu, 
Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu e Sarandi, já a 10ª SDP Londrina atende 
Arapongas, Cambé, Ibiporã, Londrina e Rolândia, a 11ª Cornélio Procópio atende 
apenas a Jataizinho e a 17ª SDP Apucarana que atende os municípios de Apucarana, 
Cambira e Jandaia do Sul. 

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, que são a respeito de crimes violentos 
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resultantes em morte. Na Figura 6.2 é apresentado o número de crimes violentos por 

município para o ano de 2012. 

Figura 6.2 – Número de Crimes Violentos por Município em 2012 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (2012). 

 

Analisando a Figura 6.3, nota-se que as cidades de Cambira, Mandaguaçu, Jataizinho, 
Jandaia do Sul, Marialva e Mandaguari apresentaram a menor incidência de crimes 
violentos (menos de cinco mortes). Já os municípios de Arapongas, Apucarana, e 
Ibiporã apresentaram entre 13 e 16 homicídios dolosos. Em relação à Londrina, 
Maringá e Sarandi, foram os municípios que apresentaram o maior número de crimes 
violentos, sendo Londrina a única cidade a passar de 100 crimes no ano de 2012. 

Ainda segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, no ano de 2017 o 
número total de crimes violentos nos municípios que compõem o Plano da Metrópole 
Paraná Norte (soma de todos os municípios), houve uma redução de 31,4% na 
incidência de crimes resultantes em morte entre os anos de 2012 e 2017, indo de 379 
para 260 crimes. A Figura a seguir, apresenta as informações referentes ao ano de 

2017. 
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Figura 6.3  – Número de Crimes Violentos por Município em 2017 

    
Fonte: Secretaria de Segurança Pública (2017). 

 

No ano de 2017 os três municípios que apresentaram os menores números de crimes 
violentos foram Cambira, Jandaia do Sul, Marialva, Mandaguaçu e Mandaguari. Nota-
se também, que os três municípios com maior incidência de crimes violentos 
permaneceram os mesmos (Londrina, Sarandi e Maringá), ainda que tenha ocorrido 
uma redução significativa nos números de crimes nestes municípios. Quando 
compara-se ao número de crimes do ano de 2012, fica evidente que houve uma queda 

significativa no número de crimes resultantes em morte. 

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 (população estimada pelo IBGE nos respectivos anos do 
levantamento). Na utilização do índice de crimes por 100 mil habitantes deve-se ter 
atenção redobrada na presença de municípios com populações muito pequenas, visto 
que um crime gera um aumento significativo neste índice. Visando minimizar os erros 
gerados em municípios com populações pequenas, foi utilizada a taxa média de 
crimes entre os anos de 2012 e 2017. A Tabela 6.1 a seguir apresenta as Taxas de 

Crimes Violentos por 100 mil Habitantes entre 2012 e 2017. 

 

Tabela 6.1 - Taxa de Crimes Violentos por 100 Mil Habitantes 

Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Média 

Apucarana 12,2 14,8 11,6 13,0 17,5 9,8 13,2 

Arapongas 12,2 6,2 6,1 7,8 19,7 9,3 10,2 

Cambé 43,9 15,7 14,6 10,6 4,8 7,6 16,2 

Cambira 0,0 13,2 0,0 13,0 12,9 12,8 8,6 

Ibiporã 32,6 13,7 27,0 21,0 15,1 20,6 21,7 

Jandaia do Sul 14,7 9,5 4,7 0,0 4,7 14,1 8,0 

Jataizinho 25,1 24,2 0,0 0,0 0,0 55,5 17,5 
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Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Média 

Londrina 22,5 14,5 17,5 10,0 19,2 17,7 16,9 

Mandaguaçu 0,0 14,2 18,7 18,5 18,2 18,0 14,6 

Mandaguari 12,2 14,7 11,7 29,2 8,7 14,5 15,2 

Marialva 9,2 11,8 11,7 14,5 5,8 5,7 9,8 

Maringá 17,4 17,6 13,3 8,8 9,2 7,1 12,2 

Paiçandu 54,5 36,5 33,5 28,0 17,6 47,3 36,2 

Rolândia 33,8 11,3 24,0 11,1 17,2 26,3 20,6 

Sarandi 69,8 30,6 23,5 21,0 31,7 32,9 34,9 

Fonte: Adaptado pelo Consórcio COBRAPE - URBITEC, com base em Secretaria de 

Segurança Pública (2012 – 2017) e IBGE (2012 – 2017). 

 

Em relação à taxa de crimes por 100 mil habitantes, a Tabela 6.1 apresenta a série 
histórica nos municípios que compõem o plano. Em um panorama geral fica evidente a 
evolução em quase todas as cidades, nas quais os índices de crimes vêm reduzindo 
ano após ano. Com objetivo de facilitar à visualização espacial destas taxas, são 
apresentadas a seguir as Figura 6.4 e Figura 6.5 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 Figura 6.6 a Taxa Média de Crimes Violentos entre os anos de 2012 – 2017. 
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Figura 6.4 – Taxa de Crimes Violentos por 100 Mil Habitantes em 2012 

 

 Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC Cobrape-URBTEC, com base em Secretaria de 

Segurança Pública (2012). 

Figura 6.5 – Taxa de Crimes Violentos por 100 Mil Habitantes em 2017 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC Cobrape-URBTEC, com base em Secretaria de 

Segurança Pública (2017). 
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Figura 6.6 – Taxa de Crimes Violentos Média entre os anos de 2012 e 2017 por 
100 Mil Habitantes 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC Cobrape-URBTEC, com base em Secretaria de 

Segurança Pública (2012 – 2017) e IBGE (2012 – 2017). 

 

Na análise das figuras, nota-se que quando é considerado o número crimes violentos 
por 100 mil habitantes há uma mudança considerável no panorama de segurança nos 
municípios da região. Esta informação é mais tangível para comparação dos dados 
entre os municípios, visto que leva em consideração 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 relação à taxa de crimes no ano de 2012, observa-se que diversos municípios 
apresentaram índices de crimes elevados, aonde Sarandi teve um dos anos mais 
violentos, chegando à marca de 69,8 crimes resultantes em morte por 100 mil 
habitantes, em sequência vem Paiçandu com 54,5 crimes e Cambé com 43,9 crimes. 
Em contrapartida os municípios de Cambira e Mandaguaçu não registraram nenhuma 
ocorrência de crime resultando em morte neste ano. Apenas Cambira, Marialva e 
Mandaguaçu apresentam taxas inferiores à recomendada pela OMS. 

Já para o ano de 2017, os municípios que apresentaram os menores índices de crimes 
foram Marialva, Maringá, Cambé, Arapongas e Apucarana (menos de 10 crimes por 
100 mil habitantes). Vale destacar que nos municípios de Cambé, Maringá e Sarandi a 
redução na taxa de crimes violentos foi superior a 50%, em Cambé chegou a 83% de 
redução e em Maringá foi de 59% estando os dois municípios entre os com menores 
taxas de crimes no ano de 2017, já em Sarandi mesmo com a redução de quase 53% 
a taxa permaneceu alta (34,9 crimes por 100 mil habitantes). Por outro lado, os 
municípios de Rolândia, Paiçandu e Jataizinho foram os que tiveram a maior 
incidência de crimes por 100 mil habitantes neste ano. Em Jataizinho o aumento do 
número de crimes violentos foi significativo, passando de 0 para 55 crimes por 100 mil 
habitantes, indo do menor índice em 2016, para o maior em 2017, porém, cabe 
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ressaltar que como este município possui um número de habitantes pequeno (12.615 
habitantes, estimativa IBGE, 2017), um único crime varia significativamente o índice de 
crimes por 100 mil habitantes, não retratando fidedignamente a realidade vivida no 

município. 

Segundo informações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o estado 
do Paraná apresentou no ano de 2016 uma taxa de crimes violentos de 27,4 
homicídios/100 mil habitantes, ficando abaixo do índice brasileiro, que é de 30,3 
homicídios/100 mil habitantes. Quando se comparam estes índices aos dos municípios 
da região, nota-se que apenas Sarandi fica acima da taxa média de crimes do estado 

do Paraná. 

Em âmbito global, o Brasil está entre os dez países mais violentos do mundo, com 
uma taxa de homicídios cinco vezes maior que a média mundial (6,4 homicídios/100 

mil habitantes). 

No que tange os 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, 

conforme apresentado na tabela a seguir. 

O SEDU/PARANACIDADE – INTERATIVO é uma ferramenta SIG (Sistema de 
Informações Geográficas) que tem como principal objetivo auxiliar na formulação e 
monitoramento de políticas públicas, enfatizando as áreas urbanas. De acordo com a 
SEDU (2018), a ferramenta é um banco de dados que abrange todos os 399 
municípios do Estado e sua principal função é servir como auxílio na gestão dos 
prefeitos ou gestores e indicar onde e quais equipamentos públicos atendem a real 
necessidade da população. Estes equipamentos podem ser de saúde, educação e 

segurança, entre outros. 

 

Tabela 6.2 – Equipamentos de Segurança 

Município Nº de equipamentos População 2017 

Apucarana 4 132.691 

Arapongas 1 118.477 

Cambé 0 105.347 

Cambira 0 7.808 

Ibiporã 0 53.356 

Jandaia do Sul 1 21.341 

Jataizinho 0 12.615 

Londrina 15 558.439 

Mandaguaçu 2 22.164 

Mandaguari 2 34.559 

Marialva 3 34.955 

Maringá 21 406.693 

Paiçandu 1 40.156 

Rolândia 1 64.726 

Sarandi 2 94.181 

Fonte: SEDU, 2018. 
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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, 
conforme apresentado no gráfico a seguir. 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. 

 

Figura 6.7 – Média de habitantes por equipamento de segurança 

 

Fonte: SEDU, 2018. 

 

Com base nas informações apresentadas, é possível perceber que alguns contrastes 
na região, onde alguns município apresentam baixos números população atendida por 
equipamento, e outros um número elevado, o que certamente pressiona a qualidade 
do atendimento. Esses casos podem ser exemplificados por Mandaguaçu e Londrina, 
uma vez que Mandaguaçu possui 2 equipamentos para cada 11.082 habitantes e 
Londrina, que apesar de ter 15 equipamentos cadastrados, possui uma média de 
37.229 habitantes atendidos por equipamento. Outro município que merece destaque 
quanto à sua média de habitantes por equipamento, é o município de Arapongas, que 
possui apenas 1 equipamento de segurança para atender a uma população de 

118.477 habitantes. 

A figura a seguir apresenta a espacialização dos equipamentos de segurança nos 15 

municípios sede do Plano. 
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Figura 6.8 – Equipamentos de Segurança 

 

 



 

176 
 

7. EDUCAÇÃO 

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 real situação da 
educação provendo informações bastante abrangentes sobre a oferta de ensino e taxa 

de aproveitamento por parte da população como um todo.  

Para a análise da situação da educação básica foram consideradas as etapas 
educacionais desde a creche, educação infantil, educação pré-escolar, ensino 
fundamental até o ensino médio, para todos os tipos de redes de ensino existentes. As 
análises foram feitas através de estimativa, para o ano de 2016, por meio da 
realização do cálculo da taxa de crescimento anual do número de matrículas, em 
relação ao ano anterior de 2015. Esta metodologia permitiu observar, para o ano de 
análise, se houve aumento ou redução do número de matrículas e, dessa forma, traçar 

um perfil de matrículas atualizado para os municípios. 

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 não-uniformidade com relação ao 

número de matrículas, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir. 

 

Figura 7.1 – Análise da taxa de matrículas por etapa educacional para o ano de 
2016 em relação a 2015 
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Fonte: IPARDES (2016) 

 

Como pode ser observado, no geral, houve um aumento do número de crianças 
matriculadas em creches e no ensino infantil no ano de 2016, em relação ao de 2015, 
para quase todos os municípios com exceção de Jataizinho. Para a modalidade de 
ensino infantil, foi verificada uma redução do número de matriculados nos municípios 

de Jataizinho, Mandaguari e Marialva. 

Com relação ao ensino pré-escolar, os municípios de Apucarana, Mandaguari e 
Marialva apresentaram as maiores reduções do número de matrículas de 2015 para 

2016, chegando a ser 48% menor em Marialva e 41% menor em Mandaguari.  

No ensino fundamental, a porcentagem do número de matriculados de um ano para o 
outro mostrou-se muito inferior quando comparada com os matriculados em creches, 

ensino infantil e pré-escola.  

Para o ensino médio houve crescimento negativo no percentual do número de 
matrículas de 2015 para 2016 para a maioria dos municípios com exceção de Cambira 
e Ibiporã. O maior percentual de decréscimo foi observado para o município de 

Paiçandu.  

Também foi feita uma estimativa do percentual de crianças e adolescentes 
matriculados em relação ao total da população nas faixas etárias correspondentes. 
Esta análise foi feita por meio de dados populacionais fornecidos pelo IPARDES e 
IBGE.  

Para a determinação do número de pessoas por faixas etárias de interesse, para o 
ano de 2016, a população foi separada nas faixas etárias de 0 a 14 anos, o 
equivalente ao ensino básico (creche, pré-escolar e fundamental) e de 15 a 17 anos, 
equivalente ao ensino médio. A partir desta subdivisão da população e a quantidade 
total de matrículas por etapa de ensino, foi possível determinar a porcentagem da 
população em idade escolar devidamente matriculada. Os resultados desta análise 

podem ser observados no próximo gráfico. 
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Figura 7.2 – Porcentagem de crianças e adolescentes matriculados em relação 
ao total da população nas faixas etárias de 0 a 14 anos e de 15 a 17 anos 

 

Fonte: IPARDES (2018); IBGE (2010); FUNDAÇÃO LEMANN E MERITT (2012) 

 

Pode-se observar 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. 
Merecem destaque os municípios de Arapongas e Mandaguaçu, detentoras das 
maiores porcentagens de alunos matriculados, com 88% e 87%, respectivamente.  

No que diz respeito ao ensino médio, em apenas cinco dos quinze municípios 
avaliados o percentual de matrículas superou o percentual do ciclo básico. O 
percentual de matriculados no ensino médio foi ligeiramente inferior ao do ensino 
básico, variando entre 59% e 83%. Os municípios de Londrina e Cambé foram os que 
mostraram maior porcentagem, ambos com 83%. Merece destaque o município de 
Arapongas, que apresentou em 2016 apenas 22% da população apta a cursar o 

ensino médio e que estava devidamente matriculada. 

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: 

a) 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;  
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b) 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. 

Esta seria uma forma de garantir o padrão de qualidade do ensino, não 
sobrecarregando os profissionais da área e além de proporcionar um ambiente 
educacionalmente mais propício ao aprendizado aos alunos. Também pode ser 

considerada uma forma de estimar se o número de professores está ou não suficiente.  

Para o cálculo da proporção de alunos por professor, atual e futura, foi utilizada a base 
de dados do IPARDES e os indicadores educacionais disponibilizados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A estimativa 
partiu do número de pessoas em cada faixa etária correspondente às etapas de 
ensino: creche, menores de 1 ano; pré-escola, entre 1 e 5 anos de idade; ensino 

fundamental, entre 6 e 14 anos e ensino médio, de 15 a 17 anos, para o ano de 2010.  

Em posse da referida distribuição populacional, foram calculados os percentuais da 
população em cada faixa etária em relação à população total, por município, conforme 

a tabela a seguir.  
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Tabela 7.1 - Distribuição da população nas faixas etárias de ensino 

Município 

Menores 

de 1 ano 

(2010) 

de 1 a 5 anos 

(2010) 

de 6 a 14 

anos  

(2010) 

de 15 a 17 anos  

(2010) 

Pop. Total em  

(2010) 

% 0 a 1 

anos 

(2010) 

% 1 a 5 

anos 

(2010) 

% 6 a 14  

anos  

(2010) 

% 15 a 17 

anos 

(2010) 

Apucarana 1.562 8060 16381 6253 120919 1,3% 6,7% 13,5% 5,2% 

Arapongas 1.433 6717 13821 5010 104150 1,4% 6,4% 13,3% 4,8% 

Cambé 1.251 6348 13671 4848 96733 1,3% 6,6% 14,1% 5,0% 

Cambira 75 463 931 376 7236 1,0% 6,4% 12,9% 5,2% 

Ibiporã 642 3210 6772 2475 48198 1,3% 6,7% 14,1% 5,1% 

Jandaia do Sul 251 1162 2615 1063 20269 1,2% 5,7% 12,9% 5,2% 

Jataizinho 173 877 1921 709 11875 1,5% 7,4% 16,2% 6,0% 

Londrina 6.585 32296 66394 24533 506701 1,3% 6,4% 13,1% 4,8% 

Mandaguaçu 249 1336 2777 1060 19781 1,3% 6,8% 14,0% 5,4% 

Mandaguari 388 1918 4349 1664 32658 1,2% 5,9% 13,3% 5,1% 

Marialva 418 2004 4200 1583 31959 1,3% 6,3% 13,1% 5,0% 

Maringá 4.232 20736 41568 16701 357077 1,2% 5,8% 11,6% 4,7% 

Paiçandu 557 2397 5214 1998 35936 1,5% 6,7% 14,5% 5,6% 

Rolândia 794 3793 7662 2843 57862 1,4% 6,6% 13,2% 4,9% 

Sarandi 1.246 6041 12642 4631 82847 1,5% 7,3% 15,3% 5,6% 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2018. 



 

181 
 

As proporções de distribuição obtidas para o ano de 2010 foram adotadas para a 
realização das estimativas populacionais do IPARDES para 2017 e 2035, resultando 

nas simulações de composição apresentadas nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 7.2 – Estimativa da distribuição da população estudantil em 2017 

Município 

Equivalente 

população de 

menores que 1 

ano em 2017 

Equivalente 

população  

1 a 5 em 2017 

Equivalente 

população  

6 a 14 em 2017 

Equivalente 

população 15 

a 17 em 2017 

Apucarana 1.714 8.845 17.976 6.862 

Arapongas 1.630 7.641 15.722 5.699 

Cambé 1.362 6.913 14.888 5.280 

Cambira 81 500 1.005 406 

Ibiporã 711 3.554 7.497 2.740 

Jandaia do Sul 264 1.223 2.753 1.119 

Jataizinho 184 932 2.041 753 

Londrina 7.257 35.594 73.173 27.038 

Mandaguaçu 279 1.497 3.112 1.188 

Mandaguari 411 2.030 4.602 1.761 

Marialva 457 2.192 4.594 1.731 

Maringá 4.820 23.617 47.344 19.022 

Paiçandu 622 2.678 5.826 2.233 

Rolândia 888 4.243 8.571 3.180 

Sarandi 1.416 6.867 14.372 5.265 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2018. 

 

Tabela 7.3 – Estimativa da distribuição da população estudantil em 2035 

Município 

Equivalente 

população 

menores que 1 

ano em 2035 

Equivalente 

população  

1 a 5 em 2035 

Equivalente 

população  

6 a 14 em 2035 

Equivalente 

população 15 

a 17 em 2035 

Apucarana 1.904 9.826 19.970 7.623 

Arapongas 2.124 9.955 20.484 7.425 

Cambé 1.437 7.294 15.708 5.570 

Cambira 86 530 1.065 430 

Ibiporã 826 4.131 8.716 3.185 

Jandaia do Sul 262 1.211 2.725 1.108 
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Município 

Equivalente 

população 

menores que 1 

ano em 2035 

Equivalente 

população  

1 a 5 em 2035 

Equivalente 

população  

6 a 14 em 2035 

Equivalente 

população 15 

a 17 em 2035 

Jataizinho 185 936 2.050 757 

Londrina 8.237 40.396 83.046 30.686 

Mandaguaçu 327 1.756 3.649 1.393 

Mandaguari 484 2.394 5.428 2.077 

Marialva 520 2.491 5.221 1.968 

Maringá 6.363 31.178 62.500 25.111 

Paiçandu 745 3.205 6.972 2.672 

Rolândia 1.073 5.124 10.350 3.841 

Sarandi 1.629 7.898 16.527 6.054 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2018. 

 

A partir da projeção da distribuição populacional foi estabelecida uma relação futura 
entre o quadro atual de professores e o de alunos estimados, a fim de se avaliar se o 

efetivo atual comportará, com qualidade, a demanda futura.  

Devido a divergências entre dados do INEP e os calculados utilizando-se da base de 
dados do IPARDES, foi adotada a premissa de que 100% da população de cada faixa 
etária estaria estudando nos respectivos anos de análise. Conforme dados do Censo 
da Educação Básica fornecidos pelo INEP, para o ano de 2017, o número de 
professores disponíveis para cada etapa de ensino está apresentado na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 7.4 – Número total de professores por município considerando a etapa de 
ensino 

Município Creche Pré-escola Fundamental Médio 

Apucarana 530 281 1478 433 

Arapongas 467 217 1127 332 

Cambé 426 286 1010 261 

Cambira 28 14 89 22 

Ibiporã 203 83 588 172 

Jandaia do Sul 86 40 313 92 

Jataizinho 50 29 159 36 

Londrina 2385 1140 5583 1463 

Mandaguaçu 41 25 261 53 

Mandaguari 111 35 352 113 
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Município Creche Pré-escola Fundamental Médio 

Marialva 105 63 405 116 

Maringá 1753 1002 3725 962 

Paiçandu 187 61 364 94 

Rolândia 248 124 629 177 

Sarandi 290 128 887 194 

Fonte: Adaptado de INEP – Censo da Educação Básica 2017 

 

Assim, foi realizado o balanço do número total de professores por etapa: creche e pré-
escola no ensino infantil; ensino fundamental, englobando do 1º ao 9º ano e ensino 
médio, da 1ª à 4ª séries. Este total considera todas as esferas administrativas de 

ensino (federal, estadual, municipal e privadas). 

 

Tabela 7.5 – 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 

Maringá 3 24 13 20 

Paiçandu 3 44 16 24 

Rolândia 4 34 14 18 

Sarandi 5 54 16 27 

Fonte: Adaptado de INEP – Censo da Educação Básica 2017; adaptado de IPARDES, 

2018. 

* Nota: Os valores marcados na cor azul atendem ao PL 597/07 
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Para uma estimativa sobre as condições futuras da infraestrutura de educação básica, 

foram projetados para 2035, horizonte do plano, os números de professores e alunos, 

conforme as taxas de crescimento populacional obtidas do censo de 2010. O número 

de alunos foi simulado conforme as taxas por faixa de idade correspondente à cada 

etapa escolar, e a quantidade de professores relacionada ao crescimento populacional 

total, gerando assim uma nova relação aluno/professor em cada etapa, conforme 

apresentado a seguir. 

 

Tabela 7.6 – Estimativa do número de professores por aluno para o ano de 2035 

Município 

Relação 

Aluno/Professor 

(Creche) 

Relação  

Aluno/Professor 

(Pré-escola) 

Relação  

Aluno/Professor  

(Ensino 

Fundamental) 

Relação  

Aluno/Professor 

 (Ensino Médio) 

Apucarana 4 35 14 18 

Arapongas 5 46 18 22 

Cambé 3 26 16 21 

Cambira 3 38 12 20 

Ibiporã 4 50 15 19 

Jandaia do 

Sul 
3 30 9 12 

Jataizinho 4 32 13 21 

Londrina 3 35 15 21 

Mandaguaçu 8 70 14 26 

Mandaguari 4 68 15 18 

Marialva 5 40 13 17 

Maringá 4 31 17 26 

Paiçandu 4 53 19 28 

Rolândia 4 41 16 22 

Sarandi 6 62 19 31 

Fonte: Adaptado de INEP – Censo da Educação Básica 2017; adaptado de IPARDES, 

2018. 

* Nota: Os valores marcados na cor azul atendem ao PL 597/07 

 

Como pode ser observado, para alguns municípios o número de professores já não é 
suficiente, levando em consideração os números estipulados pelo PL 597/07, podendo 

o ensino pré-escolar ser considerado a etapa mais preocupante.  

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, apresentando 6,8 
alunos por professor, conforme estabelecido no PL 597/07 (até 5 crianças para cada 
adulto). Na projeção para 2035, O município de Mandaguaçu passou para 8 alunos 
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por professor e Sarandi passou a apresentar taxa de 6 alunos por professor. Os 

demais municípios permaneceram abaixo ou com no máximo 5 alunos por professor.   

A etapa pré-escolar foi a que apresentou as maiores taxas de aluno por professor. 
Para fins de interpretação dos resultados, como a faixa de distribuição etária do INEP 
(1 a 5 anos equivale a todo o período pré-escolar) é diferente da que foi utilizada no 
PL (detalhada por faixas etárias), foi utilizada a média de professores por aluno, neste 

caso 12 professores por aluno como sendo o ideal.  

Sendo assim, todos os municípios apresentaram, para o ano de 2017, número de 
professores por aluno muito superior a 12 alunos por profissional. Merecem destaque 
os municípios de Mandaguaçu, Mandaguari e Sarandi que apresentaram relação 
aluno/professor de 60, 58 e 54, respectivamente. Para 2035, esta proporção aumentou 
ainda mais, estando estes três municípios ainda em destaque. A estimativa para 
Mandaguaçu continuou sendo a maior entre todos os municípios, sendo 70 alunos por 
professor.  

Com relação aos ensinos fundamental e médio, todos os municípios atenderam aos 

números de alunos por professor tanto para a estimativa de 2017 quanto para 2035. 

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. 

No que tange a distribuição espacial das instituições de ensino, foram encontradas 
515 unidades distribuídas na Macrometrópole, sendo que os municípios de Londrina e 
Maringá acumulam 395 instituições de ensino, aproximadamente 76% de toda 
Metrópole Norte. Essas instituições podem ser divididas em Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio, podendo ser agrupadas em mais de uma etapa na mesma 
instituição. Com base nos dados da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, a 

tabela a seguir apresenta o número de unidades por município. 

 

Tabela 7.7 – Número de instituições de ensino por município 

Municípios Básico 
Básico e 

Profissional 
Profissional 

Apucarana 5 1 0 

Arapongas 1 0 0 

Cambé 31 0 1 

Cambira 0 0 0 

Ibiporã 5 0 0 

Jandaia do Sul 0 0 0 

Jataizinho 0 0 0 

Londrina 235 0 10 

Mandaguaçu 8 0 0 

Mandaguari 0 0 0 

Marialva 1 0 0 

Maringá 143 5 2 
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Paiçandu 23 1 0 

Rolandia 26 2 0 

Sarandi 14 1 0 

Total 492 10 13 

Fonte: SEED, 2019. 

 

Ademais, em consulta ao Portal Brasileiro de Dados Abertos, o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) disponibiliza todas as 
Instituições de Ensino Superior (IES) do território brasileiro, totalizando 2.365 
instituições cadastradas. Na região de estudo, somam 30 IES, dentre públicas e 
privadas. Assim como no Ensino Básico, os municípios de Londrina e Maringá se 
destacam pela quantidade também no Ensino Superior. São nove unidades em 
Londrina e dez em Maringá, conforme a distribuição apresentada a seguir, que 

também relaciona o número de matrículas por município. 

 

Tabela 7.8 – Instituições e Matrículas de Ensino Superior 

Municípios IES 
Matrícula 

Pública Privada Total 

Apucarana 3 3.373 3.510 6.883 

Arapongas 0 0 4.527 4.527 

Cambé 1 0 874 874 

Cambira 0 0 0 0 

Ibiporã 1 0 175 175 

Jandaia do Sul 2 464 348 812 

Jataizinho 0 0 0 0 

Londrina 9 14.896 34.458 49.354 

Mandaguaçu 0 0 0 0 

Mandaguari 1 610 0 610 

Marialva 0 0 0 0 

Maringá 10 11.572 32.512 44.084 

Paiçandu 0 0 0 0 

Rolandia 1 0 804 804 

Sarandi 2 205 51 256 

Total 30 31.120 77.259 108.379 

Fonte INEP, 2017. 

 

O mapa da figura a seguir 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. 
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Figura 7.3 – Equipamentos de Educação 
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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. 

Com relação à infraestrutura, foram englobadas seis categorias que influenciam no 
bem-estar e nas condições gerais oferecidas aos estudantes. Entre estas categorias 
estão: alimentação, serviços, dependências, equipamentos, tecnologia e 
acessibilidade. Os resultados estão expressos em porcentagem de escolas que 
possuem/atendem os parâmetros avaliados, para o ano de 2016. A próxima tabela 
permite observar a situação das escolas em 2016 com relação à infraestrutura 
disponibilizada. 
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Tabela 7.9 – Infraestrutura das escolas dos municípios abordados neste estudo 

Municípios Apucarana Arapongas Cambé Cambira Ibiporã 
Jandaia 

do Sul 
Jataizinho Londrina Mandaguaçu Mandaguari Marialva Maringá Paiçandu Rolândia Sarandi 

Número de escolas educação básica 99 87 67 8 46 22 10 393 18 24 25 223 25 41 47 

Alimentação 

Escolas que fornecem alimentação 80% 68% 88% 100% 87% 82% 90% 65% 83% 83% 84% 66% 88% 83% 89% 

Escolas que fornecem água filtrada 96% 89% 99% 100% 80% 100% 60% 96% 67% 46% 92% 91% 88% 90% 81% 

Serviços 

Água via rede pública 99% 93% 96% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 96% 100% 93% 74% 

Energia Via rede Pública 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 

Esgoto via rede pública 68% 75% 94% 13% 93% 77% 100% 89% 44% 83% 60% 85% 52% 59% 19% 

Coleta de lixo periódica 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dependências 

Biblioteca 93% 72% 67% 38% 65% 82% 70% 66% 61% 54% 92% 68% 36% 39% 51% 

Cozinha 99% 100% 97% 100% 98% 95% 100% 97% 89% 100% 100% 96% 100% 98% 96% 

Laboratório de informática 62% 51% 36% 50% 61% 68% 50% 39% 61% 54% 52% 52% 44% 63% 51% 

Laboratório de ciências 36% 23% 15% 13% 24% 32% 10% 24% 17% 25% 20% 27% 12% 24% 17% 

Quadra de esportes 66% 55% 48% 50% 52% 55% 60% 57% 50% 58% 72% 56% 64% 56% 49% 

Sala para leitura 19% 22% 15% 13% 24% 27% 30% 21% 17% 17% 8% 18% 12% 44% 19% 

Sala para a diretoria 96% 92% 96% 100% 93% 91% 80% 91% 100% 96% 72% 97% 84% 85% 96% 

Sala para os Professores 77% 74% 84% 75% 80% 91% 80% 77% 89% 92% 96% 93% 96% 95% 87% 

Sala para atendimento especial 34% 25% 12% 50% 17% 50% 20% 20% 39% 38% 40% 21% 40% 39% 32% 

Sanitário dentro do prédio da escola 98% 95% 94% 100% 96% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 

Sanitário fora do prédio da Escola 19% 24% 13% 13% 28% 5% 30% 31% 22% 17% 12% 24% 8% 34% 19% 

Equipamentos 

Aparelho de DVD 98% 93% 91% 100% 85% 91% 100% 92% 83% 100% 100% 86% 80% 95% 87% 

Impressora 77% 74% 93% 63% 91% 95% 100% 83% 100% 92% 96% 93% 92% 90% 81% 

Antena parabólica 33% 22% 15% 25% 22% 36% 10% 20% 6% 38% 36% 18% 16% 44% 19% 

Máquina copiadora 54% 44% 54% 38% 50% 59% 90% 66% 67% 58% 60% 44% 40% 44% 30% 

Retroprojetor 42% 38% 33% 25% 50% 27% 70% 38% 56% 42% 44% 38% 56% 66% 36% 

Televisão 98% 99% 100% 100% 91% 100% 100% 95% 94% 100% 96% 93% 92% 98% 100% 

Tecnologia 

Internet 99% 79% 99% 63% 96% 95% 100% 98% 100% 100% 100% 99% 100% 95% 83% 

Banda Larga 94% 76% 99% 50% 96% 95% 100% 95% 89% 100% 84% 91% 96% 90% 74% 

Computadores uso dos alunos 1313 768 416 77 595 336 143 3450 194 302 324 2551 222 588 594 

Computadores uso administrativo 744 368 330 20 199 107 33 1919 63 114 124 1240 92 226 213 

Acessibilidade 

Escolas com dependências 

acessíveis aos portadores de 

deficiência 

53% 39% 69% 63% 50% 59% 40% 44% 50% 79% 56% 76% 68% 56% 34% 

Escolas com sanitários acessíveis 

aos portadores de deficiência 
58% 43% 58% 63% 67% 68% 50% 47% 56% 83% 76% 90% 56% 59% 53% 

Fonte: Adaptado de FUNDAÇÃO LEMANN E MERITT, 2012. 
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Como pode ser observado, na categoria alimentação, de 68% a 100% das escolas 
fornecem alimentação aos estudantes. Menor proporção de escolas fornece água 

filtrada, variando de 46% a 100%.  

Da categoria serviços, a subcategoria “esgoto via rede pública” foi a que apresentou 
piores resultados, com porcentagens variando de 13% em Cambira, 19% em Sarandi, 
44% em Mandaguaçu a 93% em Ibiporã. Quase a totalidade de escolas possui coleta 

de lixo periódica, bem como recebimento de energia via rede pública. 

Com relação às dependências, quase todas as escolas possuem cozinha e banheiro 
dentro do prédio da escola com porcentagens variando de 89% a 100% e de 94% a 
100%, respectivamente. A porcentagem de escolas com biblioteca variou de 36% a 
93%, sendo o município de Apucarana o que contém maior porcentagem de escolas 
com biblioteca. De 36% a 68% das escolas possuem laboratório de informática. 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, 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.  

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), criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Ideb é calculado por meio de dois fatores que 
são a taxa de aprovação (ou taxa de rendimento escolar) e as médias nas provas de 
português e matemática aplicadas pelo Inep. As médias de desempenho são obtidas 
por meio da aplicação da Prova Brasil, para escolas e municípios e o Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb), nas esferas Estadual e federal. As metas 
estabelecidas pelo Ideb são diferentes para cada escola, as quais apresentam um 
objetivo em comum de alcançar média 6,0 até 2022.  

De acordo com o Artigo nº 44 da Lei de Diretrizes Básicas de 1996, a educação 
superior brasileira abrange cursos e programas de graduação e pós-graduação, de 
extensão e sequenciais, podendo ser ofertadas pelas redes públicas ou privadas de 

ensino, ofertadas nas modalidades presencial ou à distância.  

Fazem parte do sistema federal de educação as universidades públicas ou privadas 
devidamente credenciadas e avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC), sendo as 

instituições municipais e estaduais de responsabilidade do Estado.  
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Figura 7.4 – Ideb para os anos iniciais (4ª série/5º ano) 
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De acordo com o Plano Estadual de Educação do Paraná 2015 – 2025, publicado em 
2015, no Estado existem sete Universidades Estaduais: Londrina (UEL), Maringá 
(UEM), Ponta Grossa (UEPG), Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste), 
Universidade do Centro Oeste (Unicentro), Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(Uenp) e Universidade estadual do Paraná (Unespar); três Universidades Federais: 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Tecnológica do paraná 
(UTFPR), Universidade Federal da Integração Latino-americana (Unila) e Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS – PR). Além dessas, existem universidades e 
faculdades privadas, centros Universitários o Instituto Federal do Paraná (IFPR), que 
oferta cursos tecnológicos, os quais oferecem cursos de graduação e pós-graduação 
nas modalidades lato e stricto sensu, promovendo o desenvolvimento acadêmico do 

Estado. 

Entre os quinze municípios que compõem a Metrópole Paraná Norte, no ano de 2016, 
três possuem 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.  

Segundo dados disponibilizados pela UEL, foram ofertados, em 2017, 54 cursos de 
graduação em diferentes áreas de atuação, além de 73 cursos de pós-graduação 
strictu sensu, destes, 48 de mestrado e 25 de doutorado. Na modalidade latu sensu, 
foram ofertados 72 cursos de residência e 102 de especialização. 

Ainda de acordo com dados disponibilizados pela Universidade Estadual de Londrina, 
em 2017, o quadro de docentes foi composto por 12 graduados, 79 especialistas, 349 
mestres e 1.217 doutores, sendo contabilizados, ao todo, 1.657 docentes na 
instituição.  

Para o mesmo ano, foram ofertadas 600 vagas de ensino superior para o Sistema de 
Seleção Unificada (SISU), correspondendo a 19,48% do total de vagas (3.080) e 2.480 
vagas pelo sistema de vestibular convencional, correspondendo a 80,52% do total de 
vagas. Com relação aos candidatos, dos 35.647 inscritos, 23.972 eram do Estado do 
Paraná, 9.603 do Estado de São Paulo, 310 dos Estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul e 1.762 de outros Estados.  

Para o ano de 2017 haviam na UEL 12.870 estudantes ativos e 12.570 estudantes 
concluintes, sendo estes últimos considerados como a soma das modalidades à 
distância e presencial.  

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. 

A UEM possui campus principal sediado em Maringá além de 6 campi nas cidades de 
Cianorte, Cidade Gaúcha, Ivaiporã, Goioerê, Umuarama e Diamante do Norte.  Entre 
as áreas de atuação da UEM estão cursos de graduação (nas modalidades presencial 
e à distância), pós-graduação lato sensu (especialização e MBAs), stricto sensu 

(mestrado e doutorado), além de cursos de pós-graduação.  
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Conforme dados disponibilizados pela UEM em 2017, o quadro de docentes em 2016 
foi composto por 4 graduados, 447 especialistas, 422 mestres e 1.166 doutores 

(69,44% do quadro de professores), sendo contabilizados 2.309 docentes.  

A universidade ofertou, em 2016, 62 cursos de graduação presencial, 8 à distância, 53 
cursos de especialização, 51 cursos de mestrado, destes 41 são acadêmicos e 10 
profissionalizantes e 26 cursos de doutorado. Foram contabilizados 17.006 alunos 
matriculados em 2016 sendo 14.299 na modalidade presencial e 2.707 na modalidade 
à distância. Na especialização Lato Sensu, mestrado, doutorado e estágio de pós-
doutorado stricto sensu havia 3.515 alunos. 

A UEM oferta 70 cursos de graduação (62 presenciais e 8 à distância) e em 2016 tinha 
15.239 alunos matriculados na modalidade de graduação presencial e 2.707, na 

modalidade à distância. 

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. 

Percebe-se nestas universidades a constante preocupação com a produção 
acadêmica e a manutenção da qualidade tanto do corpo docente quanto dos cursos 

ofertados. 

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 (Federal, Estadual, Municipal e Privada), conforme 

os gráficos a seguir.  
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Figura 7.5 – Evolução do número de matrículas na rede Federal entre 2010 e 
2016 

 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

Figura 7.6 – Evolução do número de matrículas na rede Estadual entre 2010 e 
2016 

 

Fonte: IPARDES, 2016. 
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Figura 7.7 – Evolução do número de matrículas na rede Municipal entre 2010 e 
2016 

 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

Figura 7.8 – Evolução do número de matrículas na rede Privada entre 2010 e 
2016 

 

Fonte: IPARDES, 2016. 
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Como pode ser observado por meio dos gráficos acima, o número de matrículas na 

rede Federal aumentou ao longo do período abordado, para os três municípios 

mostrados. Em Apucarana o aumento foi de 29% e em Londrina, 27%.  

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 aproximadamente 19%. A UEM e a UNESPAR 

Apucarana, apresentaram crescimento mais linear ao longo dos anos.   

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari, pertencente à rede 

Municipal de ensino superior, apresentou queda de 30% no número de matrículas de 

2010 até 2016. 

Por fim, a rede Privada foi a que apresentou maiores números de matriculados em 

relação a todas as outras esferas. Este fato pode ser explicado pela grande oferta de 

cursos e de Instituições Privadas. Com exceção dos municípios de Londrina e 

Maringá, os quais apresentaram crescimento até 2015 e leve queda em 2016, os 

demais municípios apresentaram taxas mais constantes de matriculados ao longo dos 

anos.  

De modo geral pode-se observar crescimento do número de matrículas, 

principalmente nas redes Federal e privada de Ensino. 

O Estado do Paraná possui Núcleos Regionais de Educação, aos quais compete a 

coordenação, a orientação, o controle, a adoção, a aplicação, o acompanhamento e a 

avaliação da execução de medidas destinadas a manter e aprimorar o funcionamento 

do ensino fundamental e médio, regular, ensino de jovens e adultos e ensino especial, 

nas unidades escolares das redes estadual, municipal e particular, observadas as 

políticas da Secretaria, conforme o decreto 1396/2007. Aos núcleos regionais também 

é incumbida a função de coleta de informações de caráter regional para controle da 

Secretaria, elaboração de perfis socioeconômicos da população, segundo a ótica 

regional, de interesse da Secretaria; e o desempenho de outras atividades correlatas. 

Os três principais Núcleos Regionais de Educação encontrados na região em estudo 

são os de Apucarana, Londrina e Maringá.  

Também compete aos Núcleos a coleta de informações de caráter regional, de 

interesse para a avaliação e para o controle programático da Secretaria; a 

intensificação dos contatos primários do Governo com as regiões do Estado; a 

elaboração de perfis socioeconômicos da população, segundo a ótica regional, de 

interesse da Secretaria; e o desempenho de outras atividades correlatas. 

A Secretaria da Educação do Estado do Paraná possui um website por meio do qual é 

possível realizar as consultas aos Núcleos Regionais de Educação. Ao acessar 

qualquer um dos núcleos é possível identificar quais são os municípios que fazem 

parte do núcleo, além de ter acesso ao catálogo Estadual de Cursos técnicos, 

informações sobre a educação profissional, bem como uma relação dos cursos 

técnicos ofertados em cada município pertencente a cada núcleo. 

 



 

197 
 

Figura 7.9 – Website da Secretaria da Educação 

 

Fonte: PARANÁ, 2018. 

 

Ainda no website da Secretaria da Educação, é possível consultar o Portal Dia a Dia 

Educação em que é possível obter informações sobre a educação Profissional e 

realizar consultas sobre os cursos técnicos em nível médio e cursos de qualificação 

profissional.  

Entre os cursos técnicos em nível médio estão o ensino médio integrado, destinado 

aos alunos concluintes da 8ª (9º ano); subsequente ao ensino médio, destinado 

àqueles que já concluíram o Ensino Médio e desejam obter uma profissionalização 

técnicas; Proeja, destinado a jovens e adultos que não concluíram o Ensino Médio e 

ProFuncionário, dirigido à funcionários em exercício nas escolas.  

Entre os programas ofertados estão o Programa e-TECBrasil, por meio do qual são 

ofertados cursos técnicos em municípios com baixa densidade populacional; Casa 

Familiar Rural, o qual faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF, com oferta de qualificação e de cursos técnicos a jovens do meio 

rural e pesqueiro.  

Existe também o Pronatec, voltado para alunos matriculados no Ensino Médio da rede 

Estadual de ensino, com a oferta de cursos técnicos de qualificação. Também existe o 

Mediotec, programa da Secretaria da Educação do Paraná em parceria com o governo 

federal. Neste programa são ofertados cursos técnicos paralelamente com o ensino 
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médio regular, para alunos matriculados no ensino médio regular da rede Estadual de 

ensino. 

Por fim, o curso de qualificação oferecido pelo Estado é o Programa Adolescente 

Aprendiz, voltado para adolescentes entre 14 e 18 anos incompletos, que estejam 

cumprindo medida sócio-educativa.  

O IPARDES publica anualmente o índice IPARDES de Desempenho Municipal 

(IPDM). O IPDM é o índice que procura verificar e averiguar o desempenho dos 399 

municípios do Paraná e é baseado em diferentes estatísticas disponibilizadas por 

entidades públicas. O IPDM permite realizar o acompanhamento do desempenho dos 

municípios ao longo dos anos levando em consideração três dimensões importantes: 

renda e emprego, educação e saúde. O índice varia de 0 a 1, números que 

representam condições mínima e máxima de desenvolvimento, respectivamente, e 

com escala de cores que varia do vermelho para o azul. 

Para a dimensão educação o IPDM é calculado a partir do atendimento à educação 

infantil, porcentagem de docentes com curso superior, média do índice de 

desenvolvimento da educação básica (IDEB) e taxa de não abandono. 

A análise da situação da educação dos municípios englobados nesta avaliação foi feita 

utilizado a base de dados do IPDM na dimensão educação, para o ano de 2015, sendo 

este o mais atualizado disponibilizado pelo IPARDES, conforme a figura a seguir. 
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Figura 7.10 – Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal – Dimensão Educação 
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Como pode ser observado na figura anterior, aproximadamente 92% dos municípios 

apresentou desempenho Médio a Alto. O município de Tamarana foi o que apresentou 

pior índice, 0,394, tendo sido categorizada como Baixo desempenho. Os municípios 

de Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Lupionópolis, Mauá da Serra e Prado 

Ferreira apresentaram Médio Baixo desempenho. 
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8. ENERGIA E COMUNICAÇÃO 

 

8.1 Energia 

No Paraná, a geração de energia, assim como em todo o país, é baseada 

principalmente na hidrelétrica. Os picos de geração para esse tipo de usina ocorrem 

nos períodos chuvosos, isto é, entre outubro e março. A geração de energias por 

usinas eólicas e térmicas é praticamente constante ao longo do ano, visto que no 

estado não são frequentes secas que inviabilizem a geração hidráulica de energia, e a 

maior parcela é gerada e destinada para iniciativa privada. O gráfico a seguir 

demonstra a diferença de patamar entre as três principais formas de geração de 

energia no estado. 

 

Figura 8.1 - Geração de energia no Paraná 

 

Fonte: ONS (2018) 

 

Nos municípios do eixo da Metrópole Paraná Norte, a principal tipologia de geração de 

energia em operação neles instalada é a termoelétrica, segundo a base de dados da 

ANEEL, somando 14 pontos geradores, sendo cinco em Maringá, três em Apucarana 

e Londrina, e uma em Cambé e Jandaia do Sul, sendo que onze são de empresas 

privadas, duas de cooperativas agroindustriais e uma do aeroporto de Londrina. Todas 

as usinas possuem uma matriz fóssil, movidas a óleo diesel, com exceção das 

termoelétricas das cooperativas e uma sucroalcooleira, cujo combustível é a 

biomassa, mais especificamente o bagaço de cana. 

Na divisa entre Londrina e Tamarana há uma Pequena Central Hidrelétrica - PCH em 

operação, localizada no rio Apucaraninha, a serviço da Copel, e os demais geradores 

hidrelétricos no referido eixo são usinas hidrelétricas planejadas, uma entre Londrina e 

Assaí projetada para ser instalada no rio Tibagi, e outra em Ibiporã, conforme 

apresentado no mapa a seguir. 
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Figura 8.2 – Unidades de Geração de Energia 

 

Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC 
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Em uma perspectiva mais ampla, abrangendo o terceiro nível de estudo do Plano da 

Macrometrópole Norte, que inclui grande parte das regiões metropolitanas de 

Londrina, Maringá e Apucarana, percebe-se uma grande quantidade de 

aproveitamentos hidráulicos planejados na porção sul, especialmente PCHs e UHEs. 

A maior parte das PCHs está projetada em afluentes do rio Ivaí, principalmente nos 

rios Bom, do Peixe, e Corumbataí, já as UHEs, que demandam um maior porte, 

localizam-se no próprio Rio Ivaí. 

Dentre as UHEs planejadas no rio Ivaí, destaca-se a localizada no município de Doutor 

Camargo, vizinho sul de Paiçandu, que está já possui seu eixo inventariado. Neste 

caso, seria importante atentar para multiplicidade de usos de interesse ao eixo da 

macrometrópole, uma vez que a hidrovia do Ivaí se inicia a partir deste ponto. Desse 

modo, seria interessante a realização de um estudo específico para a compatibilização 

de ambos os usos para atendimento destas demandas simultaneamente, sem a 

interferências cruzadas. 

Ainda, podem ser observadas na Figura 8.2 as linhas de transmissão, que cortam 

praticamente todo o território do estado do Paraná, mas que na região do eixo de 

estudo, cruzam apenas duas, uma operando com tensão de 230 kV e outra com 500 

kV, ambas correntes alternadas. A identificação da passagens das referidas linhas é 

relevante ao processo de planejamento, principalmente espacial, uma vez que a 

presença dessas estruturas implica em faixas de servidão, conforme estabelece o 

Decreto Lei nº 35.851 de 16.07.1954 e normatizada pela ABNT NBR 5422:1985. 

Para entender um pouco melhor a evolução do consumo de energia elétrica, foi 

considerado o período de 1980 a 2017 (ver Figura 8.3). Ao longo dos anos houve um 

crescimento no consumo de energia nos quinze municípios e em praticamente todos 

os setores. No entanto, um dos setores mais afetados pela crise econômica que o 

Brasil vem enfrentando nos últimos anos é o secundário, que representa as indústrias. 

Este foi o único que apresentou declínio significativo no consumo de energia para a 

maior parte dos municípios, exceto Cambira e Jandaia do Sul, que apresentaram 

tendência de crescimento.  
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Figura 8.3 - Consumo de Energia Elétrica por Setor (1980-2017) 

 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Comparando as quinze cidades, de maneira geral, Londrina e Maringá são as que 

mais consomem energia (Figura 8.4) e que apresentam o maior número de 

consumidores (Figura 8.5), devido ao seu tamanho, em termos populacionais, e 

importância para a região. Em contrapartida, Cambira, Jataizinho e Jandaia do Sul são 

os municípios que menos consomem cada um com cerca de 1% do total.  

 



 

205 
 

Figura 8.4 - Consumo de energia elétrica (Mwh) por município para o ano de 2017 

 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Figura 8.5 - Número de consumidores por município para o ano de 2017 

 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

No ano de 2017, o consumo de energia do setor residencial é predominante em 

praticamente todos os municípios, com exceção de Arapongas, Cambira e 

Mandaguari, cujo setor secundário (indústrias) foi o maior consumidor de energia. O 

comércio é um dos setores que mais demanda por energia, ficando em segundo lugar 

em Apucarana, Jandaia do Sul, Londrina, Mandaguaçu, Maringá, Paiçandu e Sarandi. 

O consumo de energia por setor está apresentado na Figura 8.7. 

 

Localidade 2017 Percentual

Apucarana 310.729 7,2%

Arapongas 337.501 7,8%

Cambé 234.190 5,4%

Cambira 20.374 0,5%

Ibiporã 114.497 2,7%

Jandaia do Sul 39.208 0,9%

Jataizinho 21.304 0,5%

Londrina 1.372.784 31,9%

Mandaguaçu 39.216 0,9%

Mandaguari 128.547 3,0%

Marialva 93.337 2,2%

Maringá 1.136.466 26,4%

Paiçandu 65.593 1,5%

Rolândia 265.744 6,2%

Sarandi 126.383 2,9%

TOTAL 4.305.873 100%

Localidade 2017 Percentual

Apucarana 53.869 7,3%

Arapongas 49.296 6,7%

Cambé 43.377 5,9%

Cambira 3.729 0,5%

Ibiporã 22.188 3,0%

Jandaia do Sul 9.778 1,3%

Jataizinho 4.982 0,7%

Londrina 240.104 32,5%

Mandaguaçu 11.153 1,5%

Mandaguari 15.602 2,1%

Marialva 15.840 2,1%

Maringá 180.219 24,4%

Paiçandu 17.271 2,3%

Rolândia 27.808 3,8%

Sarandi 43.113 5,8%

TOTAL 738.329 100%
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Figura 8.6 - Consumo de energia elétrica (MWh) por setor para o ano de 2017 

 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Com relação aos consumidores (ver Figura 8.7), o setor residencial apresentou o 

maior número de consumidores de energia elétrica, dentre os setores analisados para 

o ano de 2017, como é esperado. Apesar disso, ele nem sempre é o setor que mais 

demanda por energia. A crise econômica que o Brasil vem enfrentando nos últimos 

anos fez com que muitas indústrias e comércios fossem fechados e, 

consequentemente, a demanda por energia nesses segmentos reduzisse.  

Se forem considerados os últimos dez anos (período de 2008 a 2017), Figura 8.8, a 

demanda média por energia para esse período é predominante pelo setor secundário 

em oito municípios: Apucarana, Arapongas, Cambé, Cambira, Ibiporã, Mandaguari, 

Marialva e Rolândia, diferente do que foi apresentando anteriormente apenas para o 

ano de 2017 com apenas três municípios (Figura 8.6). 
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Figura 8.7 - Número de consumidores por setor para o ano de 2017 

 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Figura 8.8 - Consumo médio de energia elétrica (Mwh) por setor entre 2008 e 
2017 

 

Fonte: IPARDES (2018) 
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8.2 Comunicação 

Ao longo das últimas décadas, a tecnologia de comunicação vem avançando 

exponencialmente, criando cada vez mais nichos de mercado e conectando cada vez 

mais as populações ao mundo globalizado, conferindo mais e mais velocidade à 

informação. 

Um dos primeiros meios de comunicação a ganhar popularidade e a alcançar grandes 

taxas de aceitação foi a telefonia fixa, que já estava bastante consolidada nos anos 

2000. Na região de estudo, nesse ano, 229.372 domicílios já possuíam aparelhos 

telefônicos de linha fixa, estando a maioria concentrada em Londrina e Maringá. Se for 

considerado que cada domicílio possua uma média de quatro habitantes, resultaria em 

uma população de quase 920 mil pessoas com acesso ao aparelho. 

Já no ano de 2010, o número de domicílios que possuíam telefone fixo saltou para 

299.708, um crescimento de 31% com relação a 2000, com uma população estimada 

de 1,2 milhões de pessoas com acesso à telefones fixos, cerca de 78% da população 

total da região. Alguns municípios apresentaram crescimentos expressivos, como 

Paiçandu (221%), Sarandi (145%) e Ibiporã (121%). Estes crescimentos podem estar 

relacionados com aumentos de população somado a um poder aquisitivo maior, já que 

são municípios vizinhos ou muito próximos de Maringá e Londrina. Estes dois, por sua 

vez, apresentaram um aumento modesto do número de telefones, crescendo apenas 

25 e 23%, respectivamente, provavelmente pelo fato da maior parte da população já 

possuir telefone fixo em 2000. Em alguns municípios, porém, foi observada uma 

redução do número de aparelhos, como nos casos de Jandaia do Sul (-4%) e 

Apucarana (-1%), além de uma estagnação em Rolândia (4%). 

Quanto à telefonia móvel, não houve contabilização do número de celulares em 2000 

para uma avaliação estatística da aquisição de aparelhos móveis, mas em 2010 foram 

contabilizados 432.308 pessoas que possuíam ao menos um celular, sendo que em 

Londrina e Maringá esses números ultrapassavam as 100.000 unidades. Nesse ano, 

cerca de 28% da população da região possuía celular, porém segundo a  

Outra poderosa ferramenta de acesso à comunicação é o microcomputador, que 

representa o crescimento da tecnologia da informação, mesmo que de modo indireto, 

e que tem crescido de modo bastante significativo nos últimos anos. Na região da 

Macrometrópole Norte, houve um crescimento de cerca de 400% entre os anos 2000 e 

2010. Os municípios de Londrina e Maringá apresentam os maiores números totais de 

máquinas, porém os municípios de Paiçandu e Sarandi tiveram avanços que 

ultrapassaram 1.500% de crescimento entre os censos. Em 2010, 81% dos domicílios 

possuíam acesso à internet, com uma distribuição menos desigual entre os polos e os 

municípios menores. 

O IPARDES organiza em sua Base de Dados do Estado (BDEweb) as informações do 

Censo Demográfico de 2000 e 2010 que disponibiliza as informações por município, e 

estão apresentadas a seguir. 



 

209 
 

Tabela 8.1 – Bens de Comunicação 

Município 

Telefone Fixo Celular Computadores 

2000 2010 Variação 2010 2000 2010 Variação Com acesso à internet em 2010 % Com internet 

Apucarana 19511 19266 -1% 33690 2.999 17.334 478% 13.247 76% 

Arapongas 11695 17426 49% 28918 2.111 15.727 645% 12.175 77% 

Cambé 11206 16670 49% 25764 2.094 14.151 576% 11.061 78% 

Cambira 370 591 60% 2041 90 814 804% 579 71% 

Ibiporã 3694 8181 121% 12702 1.007 7.001 595% 5.462 78% 

Jandaia do Sul 2656 2612 -2% 5553 477 3.020 533% 2.362 78% 

Jataizinho 677 1241 83% 2895 135 1.187 779% 914 77% 

Londrina 94272 115832 23% 144843 23.991 96.456 302% 82.038 85% 

Mandaguaçu 1233 2443 98% 5357 360 2.579 616% 1.811 70% 

Mandaguari 2291 4818 110% 8919 559 4.434 693% 3.334 75% 

Marialva 2159 4402 104% 8889 545 4.426 712% 3.363 76% 

Maringá 63475 79068 25% 105882 16.895 75.858 349% 63.718 84% 

Paiçandu 1667 5348 221% 9294 271 4.633 1610% 3.491 75% 

Rolândia 9648 10001 4% 15623 1.434 8.694 506% 6.647 76% 

Sarandi 4818 11809 145% 21938 575 9.589 1568% 6.501 68% 

Total Geral 229372 299708 31% 432.308 53.543 265.903 397% 216.703 81% 

Fonte: IPARDES (2018). 
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Conforme o Decreto Federal nº 5.118, de 28 de junho de 2004, “estação terrena” pode 

ser definida como “estação localizada sobre a superfície da Terra ou dentro da 

atmosfera terrestre que se comunica com uma ou mais estações espaciais ou, ainda, 

com uma ou mais estações do mesmo tipo, por meio de um ou mais satélites 

refletores ou outros objetos no espaço”. No caso da Metrópole Paraná Norte, as 

estações terrenas estão distribuídas em todas as quinze cidades do eixo de estudo, 

especialmente nas áreas urbanas, havendo grande concentração em Maringá, 

Arapongas, Apucarana e Londrina.  

Já a rede de fibra ótica existente na região dos 15 municípios de estudo interliga 

predominantemente suas áreas urbanas. Já a rede de rádio digital foi implantada 

apenas ao sul da cidade de Londrina. 

As estações terrenas de comunicação, o traçado da rede de fibra ótica e o alcance do 

rádio digital são mostrados no mapa a seguir, e demonstram que a região está bem 

servida no que tange ao alcance geográfico da capacidade de comunicação. 

A Figura 8.9 mostra as redes de comunicação existentes na região da Metrópole 

Paraná Norte.  
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Figura 8.9 - Estrutura de comunicação 
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9. COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PNPCT), instituída pelo Decreto Federal nº 6.040/2007, os 

povos e comunidades tradicionais são: “Grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 

No Estado do Paraná há uma grande diversidade de comunidades tradicionais, 

dispondo de Áreas Indígenas, Comunidades Quilombolas, Faxinais, Cipozeiras, Ilhéus 

e Caiçaras. Há também diversos territórios de cidadania Catuquiriguaçu, do Vale do 

Ribeira, do Paraná Centro e do Norte Pioneiro. 

De acordo com o Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Paraná (2013), nos 

municípios que compõem a Metrópole Paraná Norte, a presença de comunidades 

tradicionais é pequena. Conta com apenas algumas famílias indígenas dispersas pelas 

cidades de Londrina e Maringá, onde não se dispõe de uma delimitação territorial 

específica. 

Na zona urbana de Londrina, segundo estimativas da FUNAI, há mais de 100 índios 

vivendo fora de aldeias. Este número relativamente alto decorre da localização de 

duas grandes reservas indígenas nos limites de Londrina com Tamarana (Área 

Indígena Apucaraninha) e com São Jerônimo da Serra (Área Indígena Barão de 

Antonina). 

A etnia indígena Kaingang é a predominante nessas comunidades vizinhas a Londrina. 

O início da formação da comunidade Kaingang ocorreu no fim do século XVIII, sendo 

efetivado de fato no começo do século XIX. Os Kaingangs são uma das comunidades 

indígenas mais tradicionais do Brasil (estando entre as cinco maiores populações 

indígenas brasileiras), com mais de 30 aldeias distribuídas entre os estados do 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo informações do 

Portal Kaingang (2013) a população na Reserva Indígena Apucaraninha é de 1750 

índios (a terceira maior do estado), já na Reserva Indígena Barão de Antonina a 

população é de 536 índios. 

Os Kaingangs pertencem à família linguística jê, é considerada uma sociedade 

conservadora que mantém a cultura político/social desde a sua formação. É uma 

comunidade patriarcal, os homens comandam e elegem os representantes da aldeia, o 

próprio nome Kaingang quer dizer filho de pai. A cultura pós-casamento é matricial, ou 

seja, na teoria o homem após o casamento irá morar na casa do sogro. Mesmo pais e 

filhos não morando mais juntos, a união deles permanece muito forte, sendo que os 

filhos geralmente herdam as roças e a posição social dos pais. Na política, os 

representantes são escolhidos em eleições, da qual participam apenas homens com 

idade superior a 15 anos.  

Na Figura 9.1 são apresentadas as comunidades tradicionais que estão localizadas 

próximas aos municípios que compõem a Metrópole Paraná Norte. 
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Figura 9.1 – Comunidades Tradicionais 

 
Fonte: Consórcio Cobrape-URBTEC, com base em Instituto de Terras Cartografia e 

Geologia do Paraná, 2013.  
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10. 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 (classificados como “classe A”, com 

avaliação variando entre 8,1 a 10) e Apucarana (“classe B”, avaliação variando entre 

6,1 a 8). 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 entre oferta e demanda, a infraestrutura e o 

marketing. 

Novamente, os municípios que mais se destacam neste aspecto são Londrina e 

Maringá, com diversos pontos turísticos espalhados pela cidade. São parques, 

bosques, lagos, museus, teatros, catedrais, santuários, cachoeiras, entre outros. No 

caso de Londrina, são aproximadamente 74 pontos turísticos, dentre eles, os que se 

destacam são:  

1. Parque de Exposições Governador Ney Braga; 

2. Lago Igapó; 

3. Parque Municipal Arthur Thomas; 

4. Praça Tomi Nakagawa; 

5. Museu Histórico Padre Carlos Weiss; 

6. Jardim Botânico de Londrina; 

7. Salto do Apucaraninha; 

8. Parque Estadual Mata dos Godoy; 

9. Museu da Sociedade Rural do Paraná; 

10. Lago Norte; 

11. Planetário de Londrina; 

12. Museus de Arte de Londrina; 

13. Parque Ecológico Municipal Doutor Daisaku Ikeda. 

Já em Maringá, o número passa para 40 pontos turísticos espalhados pela cidade, 

sendo os destaques:  

1. Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória; 

2. Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro; 

3. Parque do Japão; 

4. Mercado Municipal de Maringá; 

5. Parque Alfredo Nyfller; 

6. Bosque das Grevíleas; 

7. Parque do Ingá; 

8. Museu Histórico de Maringá – Unicesumar; 

9. Museu de História e Arte Hélenton Borba Côrtes; 

10. Museus Diâmico Interdisciplinar – MUDI. 
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Além dos pontos turísticos, existem alguns eventos de destaque realizados nos 

municípios da Metrópole Norte do Paraná, sendo dos mais diversos aspectos. Em 

Arapongas, por exemplo, ocorre a maior feira moveleira do Brasil, a Feira de Móveis 

do Estado do Paraná – MOVELPAR que recebe aproximadamente 35 mil pessoas e 

gera R$500 milhões de reais em negócios.  

Outros eventos grandes ocorrem na cidade de Londrina, como 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. A cidade também abriga 

frequentes feiras agropecuárias como a Expolondrina e eventos de rodeio. 

Em Maringá, acontecem frequentemente eventos ligados à cultura japonesa, como o 

Haru Matsuri e o Festival Nipo Brasileiro devido à grande comunidade nipônica na 

região. Também são tradicionais eventos relacionados ao agronegócio, 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. A tabela a seguir apresenta o número de algumas das estruturas de 

entretenimento e lazer na região, e também os municípios que possuem águas 

termais. 

 

Tabela 10.1 – Estruturas de Entretenimento e Lazer 

Município Anfiteatro Cinema Teatro Museu Biblioteca 
Águas 

Termais 

Parque 

Aquático 

Apucarana 3 1 - 4 4 - Possui 

Arapongas 1 1 1 3 2 - Possui 

Cambé - - - 2 1 - - 

Cambira 1 - - - 3 - - 

Ibiporã - 1 1 2 3 - - 

Jandaia do 

Sul 
- - - - 1 - - 

Jataizinho - - - - 7 - - 

Londrina 6 5 12 13 5 Possui Possui 

Mandaguaçu - - - - 1 - - 

Mandaguari 1 - - - 2 - - 

Marialva - 1 - 2 1 - - 

Maringá 4 1 6 7 5 Possui Possui 

Paiçandu - - - - 6 - - 

Rolândia 1 - - 4 5 - 
 

Sarandi 1 - - - 4 - - 

Fonte: IPARDES, 2017 
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Ao analisar as informações apresentadas na Tabela 10.1, observa-se que os 

municípios que apresentam o maior número de equipamentos são os que possuem as 

maiores populações residentes. Como Londrina e Maringá são os maiores municípios 

da região, também são os que apresentam o maior número de estruturas de lazer e 

entretenimento. Em relação à presença de parques nos municípios que compõem o 

plano, percebe-se uma distribuição espacial favorável ao uso, pois permite que as 

pessoas que queiram fazer uso desta estrutura de lazer não precisem se deslocar por 

longas distâncias, no máximo é necessário atravessar um município vizinho para ter 

acesso a um parque.  

No que se refere à presença de águas termais, em Londrina está localizada na estrada 

do Limoeiro, no Clube Águas Quentes de Londrina (antigo Thermas de Londrina, 

fundado em 1988). Já em Maringá está localizado na PR–317, km 13, no 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. A tabela a seguir apresenta uma análise comparativa dos investimentos em 

diferentes setores (Cultura, Educação, Desporto e Lazer) e a tabela seguinte 

apresenta as informações sobre a infraestrutura esportiva municipal. 

 

Tabela 10.2 – Investimentos em cada Setor por Município 

Município Educação Cultura Desporto e Lazer 

Apucarana R$ 79.957.579,38 R$ 1.741.030,48 R$ 1.506.366,92 

Arapongas R$ 61.161.853,62 R$ 2.390.915,11 R$ 3.675.077,76 

Cambé R$ 56.928.628,58 R$ 1.575.321,43 R$ 3.350.746,42 

Cambira R$ 5.499.077,66 - R$ 217.270,42 

Ibiporã R$ 36.696.162,11 R$ 2.242.709,27 R$ 1.724.482,66 

Jandaia do Sul R$ 12.510.752,82 R$ 95.123,24 R$ 205.393,08 

Jataizinho - - - 

Londrina R$ 334.322.152,70 R$ 9.458.432,00 R$ 5.977.668,11 

Mandaguaçu R$ 16.674.214,56 R$ 176.992,37 R$ 769.902,77 

Mandaguari R$ 27.449.603,21 R$ 936.147,27 R$ 688.447,44 

Marialva R$ 21.361.744,98 R$ 438.986,02 R$ 701.849,86 

Maringá R$ 268.124.697,76 R$ 8.025.539,86 R$ 14.128.657,66 

Paiçandu R$ 29.314.475,29 R$ 899.080,26 R$ 733.550,91 

Rolândia R$ 43.112.318,70 R$ 920.238,17 R$ 1.665.655,23 

Sarandi R$ 52.667.502,95 R$ 113.289,94 R$ 2.166.565,40 

Fonte: IPARDES, 2017 

Nota: (-) Dados indisponíveis ou sem investimento neste setor. 
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Tabela 10.3 – Infraestruturas Esportiva Municipal e Funcionários do Esporte 

Município 

Arena 

de 

Rodeio 

Autódromo 

Campo 

(grama) 

ou 

Estádio 

Campo 

de 

bocha 

Complexo 

aquático 
Ginásio Piscina 

Pista de 

Atletismo 

Pista 

de 

BMX 

Pista 

de 

skate 

Quadra 

de 

esporte 

Velódromo 

Funcionários 

ativos do 

esporte 

Apucarana 0 0 11 0 0 1 2 1 0 1 1 0 26 

Arapongas 0 0 3 1 0 2 1 0 0 2 7 0 45 

Cambé 0 0 19 0 0 7 1 0 1 1 13 0 48 

Cambira 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 

Ibiporã 0 0 4 0 0 6 0 0 0 1 10 0 16 

Jandaia do Sul 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

Jataizinho 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

Londrina 0 1 81 0 1 4 0 0 0 6 69 0 60 

Mandaguaçu 0 0 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 19 

Mandaguari 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 6 

Marialva 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 1 0 18 

Maringá 0 0 43 7 1 7 18 1 0 1 12 1 191 

Paiçandu 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 

Rolândia 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 24 

Sarandi 0 0 1 0 0 6 2 0 0 1 7 0 56 

Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros (MUNIC) - IBGE, 2016 
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Ao analisar as informações apresentadas na Tabela 10.3 fica evidente a diferença de 

escala de investimento em educação em relação à cultura e o esporte, representando 

um investimento que supera em mais de dez vezes a soma dos investimentos no setor 

de cultura e esporte. Esta relação varia de acordo com as prioridades de investimentos 

de cada município.  

Maringá lidera com folga como município que mais investe em esporte e lazer, além 

de ser a cidade que dispõe do maior número de funcionários ativos no setor esportivo, 

possuindo diversos programas municipais de incentivo ao desenvolvimento de atletas 

amadores ou profissionais, em diversas modalidades. Em relação ao valor investido 

per capita no esporte (valor total do investimento dividido pela população estimada 

pelo IBGE em 2017), Maringá e Mandaguaçu lideram a lista de cidades que mais 

investem no esporte com aproximadamente R$ 34,74 por habitante. Ibiporã, Cambé e 

Arapongas fecham a lista dos municípios que possuem um investimento no esporte 

acima R$ 30,00 por habitante. Apenas Londrina e Jandaia do Sul ficaram com 

investimentos no esporte inferior a R$ 11,00 por habitante no ano de 2017. 

Segundo informações do Perfil dos Municípios Brasileiro 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, 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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11. CULTURAS TRADICIONAIS E ÉTNICAS 

 

11.1 Culturas tradicionais e étnicas 

De acordo com Müller (1956), o povoamento no Norte do Paraná deu-se no início do 

século XVII, quando os jesuítas se instalaram na região devido às suas missões. A 

região encontrava-se sob domínio espanhol e com o apoio do governo da Espanha os 

missionários jesuítas fundaram as reduções com o objetivo de catequizar os indígenas 

Guaranis. Já no final do século XVII as missões foram aniquiladas devido às incursões 

dos Bandeirantes paulistas, restando hoje, apenas ruínas desta tentativa de 

colonização. Conforme BONI et al. (2009), a colonização no norte do Paraná começou 

a ocorrer de maneira organizada em meados do século XX, quando a Companhia de 

Terras Norte do Paraná (CNTP), criada por capitalistas ingleses, comprou uma grande 

extensão de terras pertencentes ao governo paranaense a fim de vender pequenos 

lotes, visto que desta forma as famílias teriam a possibilidade de possuir terras para o 

plantio. 

Ainda segundo Müller, registra-se que em meados do ano de 1929, a CNTP fundou a 

sua sede localizada no município de Londrina, promovendo a instalação dos 

escritórios e dando sequência aos planos de loteamento e projetos de infraestrutura 

como estradas e linha férrea, a fim de fomentar ainda mais o crescimento urbano. É 

válido ressaltar que devido às características topográficas no trecho divisor entre as 

bacias do Ivaí, Paranapanema e Tibagi, houve maior rapidez no avanço do 

loteamento, através do progresso da estrada de ferro que interligou os municípios de 

Jataizinho, Londrina, Apucarana e Maringá. 

De acordo com BONI et al. (2009), a CNTP tinha como objetivo estabelecer cidades-

polo com aproximadamente 100 km de distância uma da outra, sendo que inicialmente 

estas cidades seriam Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. O núcleo de 

Apucarana surgiu no início de 1934, onde houve a demarcação inicial dos lotes que 

dividiam o município de Londrina que na época era muito extenso, englobando os 

municípios que atualmente são Cambé, Rolândia, Arapongas, Mandaguari, Maringá, 

Paranavaí, entre outras. Estas terras foram prioritariamente comercializadas entre 

japoneses e ucranianos, além de famílias provenientes do interior de São Paulo. O 

atual município de Cambé, antigamente pertencente ao município de Londrina, foi 

inicialmente habitado por imigrantes de origem alemã, porém devido a rivalidades 

originárias da Segunda Guerra Mundial, este território foi bastante disputado entre 

alemães e poloneses, sendo posteriormente, ocupado também, por brasileiros 

(paulistas e mineiros) e imigrantes italianos. Já no município de Rolândia, houve um 

grande crescimento da comunidade alemã, havendo também, a chegada de outros 

imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento deste município, dentre eles 

destacam-se japoneses, italianos, portugueses, espanhóis, sírio-libaneses, húngaros, 

suíços, poloneses, tchecos, austríacos, entre outros. No município de Arapongas, o 

primeiro lote rural comercializado, foi porta de entrada para receber imigrantes de 

origem eslava e balcânica, porém antes mesmo da comercialização de terras rurais, já 

havia uma colônia de japoneses que se organizava e recebia colonos desde 1935. 

Boni ainda fala sobre a divisão dos territórios dos principais municípios do Norte do 

Paraná, ocorrendo que em novembro de 1951, foi criada uma Lei a fim de que fossem 

instauradas novas divisões das terras dos municípios. Isto ocorreu devido aos distritos 

emancipados apresentarem na época, população maior que a sede Londrina. 
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“Marialva somava 21.396 habitantes, Maringá 38.588, e Paranavaí 25.520. Esta 

concentração populacional era a soma não só de mineiros e paulistas, mas também 

de europeus – notadamente, alemães, eslavos e italianos – e de asiáticos, com 

predominância absoluta de japoneses” (BONI et al., 2009). 

Diante deste resumo sobre a colonização dos municípios do Norte do Paraná, 

podemos 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 (Dos Santos, 2014).  

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). 

 

11.2 Patrimônios Históricos 

A definição de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é contemplada no Decreto-lei 

nº 25, de 30 de novembro de 1937, como o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.  

Através da Lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937 foi criado o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, com a principal finalidade de promover o tombamento, 

conservação, enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico 

nacional. A partir disso, foi criado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) o qual é responsável pela preservação do Patrimônio Cultural 

Brasileiro, seja este um bem de natureza material ou imaterial. 

Conforme dados fornecidos pelo IPHAN, foram registrados 28 bens de natureza 

material no entorno dos municípios de Apucarana, Ibiporã, Mandaguari e Rolândia, 

sendo que deste total, apenas um bem encontra-se em estado regular de 

conservação, sendo que o restante apresenta pouca alteração. Os 28 bens 

localizados, possuem naturezas de bem imóvel e ocupação de solo urbano. 

A Figura 11.1 apresenta a distribuição dos patrimônios históricos nos municípios do 

Plano Metrópole Paraná Norte e suas respectivas localizações georreferenciadas.  



221 
 

Figura 11.1– Patrimônios Históricos 

 

 



 

222 
 

Nota-se que a maior concentração dos sítios, ocorre em Áreas Priorizadas, o que 

indica que boa parte deles está relacionada a projetos de infraestrutura, sendo 

possível notar que eles encontram-se agrupados nas proximidades da Ferrovia que 

liga os 15 municípios do Plano. 

 

11.3 Sítios arqueológicos 

Os sítios arqueológicos são bens protegidos por intermédio da Lei Federal nº 3.924 de 

26 de julho de 1961 e segundo esta Lei, são considerados monumentos arqueológicos 

ou pré-históricos: Jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, sítios nos quais 

se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleomeríndios, sítios 

identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de 

aldeamento "estações" e "cerâmios", nos quais se encontram vestígios humanos de 

interesse arqueológico ou paleoetnográfico, inscrições rupestres ou locais como sulcos 

de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios. 

A autarquia Federal responsável pela proteção dos bens de natureza arqueológica é o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

De acordo com as diretrizes do IPHAN, sempre que reconhecido um sítio 

arqueológico, o mesmo deve ser incorporado ao Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos (CNSA) para que assim seja feita a devida gestão deste patrimônio, 

assegurando sua proteção. 

Através dos dados fornecidos pelo CNSA foi possível identificar 102 sítios 

arqueológicos distribuídos no entorno dos municípios de Apucarana, Ibiporã, Jandaia 

do Sul, Londrina, Mandaguari, Marialva, Maringá e Paiçandu. 

Não houve registro de sítios tombados pelo poder municipal, estadual ou federal e 

nenhum apontamento de registros como patrimônio da humanidade ou protegidos 

como unidades de conservação ambiental. Do total de 102 sítios identificados, 80 são 

pertencentes às propriedades privadas, 6 à propriedades públicas e 9 à áreas 

indígenas, não havendo registro de sítios pertencente à propriedades militares. Em 

relação à categorização, 88 sítios são datados do período pré-colonial e 9 são 

considerados sítios históricos. 

A figura a seguir apresenta classificação dos sítios arqueológicos de acordo com o seu 

percentual de integridade e os seus respectivos fatores de destruição. 
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Figura 11.2 – Sítios Arqueológicos 
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Dos 102 sítios registrados, 74 possuem como seu principal fator de destruição, a 

atividade agrícola. Deste total, 17 estão com menos de 25% de integridade. Além da 

atividade agrícola, são principais fatores de destruição, a construção de estradas, a 

erosão eólica e fluvial, a construção de moradias e o vandalismo. 
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ANEXO 1 

Informações dos sistemas de abastecimento de água  

e coleta e tratamento de esgotos. 
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1. APUCARANA 

 

1.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Apucarana está inserido em 3 (três) bacias hidrográficas, compreendendo 

as bacias do Rio Pirapó, Rio Tibagi e Rio Ivaí. A área urbana do município situa-se à 

montante das bacias hidrográficas compreendidas, mais especificamente, no divisor de 

águas das bacias. Pode-se observar a localização das bacias hidrográficas onde o 

município se insere na   
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Figura 1.1.  

Tendo em vista as características de localização supracitadas, o saneamento básico local 

pode sofrer impactos, visto que, a parte montante das bacias hidrográficas, normalmente 

apresentam vazões dos corpos hídricos superficiais inferiores, dificultando tanto as 

captações de água superficial quanto a diluição de efluentes sanitários. 

 

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Apucarana é operado pela Companhia 

de Saneamento do Paraná (SANEPAR). A seguir estarão descritas e caracterizadas as 

unidades existentes que compõe o sistema produtor de Apucarana, bem como a situação 

de atendimento de água no município.  

 

1.2.1. Sistema Produtor  

A água para abastecimento humano provém de 7 (sete) sistemas distintos que totalizam 

10 (dez) captações, entre elas 2 (duas) são de mananciais superficiais e 8 (oito) de 

mananciais subterrâneos.  

 Captações Superficiais 

As captações superficiais estão localizadas no Ribeirão Caviúna (CSP-01) e no Rio 

Pirapó (CSP-02). A vazão outorgada para a captação CSP-01 é de 453,70 m³/h e para a 

CSP-02 é de 940 m³/h. 

A CSP-02 tem caráter emergencial e somente é utilizada caso o sistema principal (CSP-

01) apresente algum colapso de funcionamento, principalmente relacionado à qualidade 

da água bruta, ou seja, quando a mesma não apresenta padrões de qualidade 

satisfatórios para utilização no abastecimento humano. 

A captação do Rio Pirapó possui vazão significativa, porém suas nascentes encontram-se 

na área urbana do município de Apucarana, fator que contribui para que a qualidade da 

água no ponto da captação sofra com contaminações.  

Segundo o PMSB de Apucarana (2017), a vazão superficial aduzida no Rio Caviúna é de 

936 m³/h, aproximadamente o dobro do valor outorgado para captação nesse ponto.  

 Captações Subterrâneas 

As captações subterrâneas do município totalizam em 8 (oito) poços operantes, esses 

estão divididos em 6 (seis) sistemas. Juntos, os poços somam uma vazão outorgada de 

421 m³/h. No quadro seguinte pode-se observar as captações existentes, bem como a 

vazão outorgada e a qual sistema pertencem.  

 

Quadro 1 - Captações subterrâneas de Apucarana  

Captação Poço Código do Poço 
Vazão 
Outorgada 
(m³/h) 
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Sistema Raposa 

CSB-01 P03 - Pátio da EET-03 475 90,0 

CBS-06 P06 - Biquinha 895 65,0 

CSB-07 P05 - Escadaria 894 70,0 

Sistema Adriano Correia 

CSB-04 P01 - Adriano Correia 1004 18,0 

Sistema Poço 21 

CSB-08 P21 - Margem do Córrego Ouro Fino 2360 72,0 

Sistema Vila Reis 

CSB-05 P02 - Vila Reis 896 35,0 

Sistema Poço Country 

CSB-13 P13 - Country 902 56,0 

Sistema Poço Pirapó 

CSB-Pirapó Pirapó 2348 15,0 

Fonte: PDRH (2017) 

 

1.2.2. Tratamento de Água 

A água bruta das captações superficiais é encaminhada para a Estação de Tratamento 

de Água do município, denominada de ETA Vila Regina, com capacidade de tratamento 

nominal de 200 L/s. 

 

1.2.3. Situação Atual do SAA 

De acordo com as informações dos indicadores operacionais, disponibilizadas pelo SNIS 

(2016), a população urbana é atendida em sua totalidade pelo serviço de distribuição de 

água, compreendendo 131.557 habitantes, com um consumo médio per capita de 130,41 

L/hab.dia. A figura a seguir mostra os principais índices referentes ao diagnóstico de 

atendimento de água de Apucarana. 
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Figura 1.1 - Resumo do SAA de Apucarana 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

1.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

A falta de água em algumas regiões do município em determinados momentos é um 

problema que tem ocorrido. Caso a demanda de água para abastecimento humano sofra 

um aumento, existe a possibilidade de ocorrerem complicações mais frequentemente no 

SAA, tanto na produção quanto na reservação. 

A degradação das nascentes, principalmente as localizadas na área urbana do município, 

é um potencial problema, visto que, torna a qualidade da água não adequada aos 

padrões necessários para captação e abastecimento.  

1.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Para que o atendimento de agua à população seja satisfatório, visando a não ocorrência 

de interrupções e gastos excessivos relacionados à operação de estações elevatórias em 

horários de pico, tem-se a opção de avaliar a construção de novos reservatórios, visto 

que atualmente Apucarana sofre com déficit na capacidade de reservação.  

Com relação à produção de água, a instalação de novos poços para abastecimento é 

visto como uma alternativa, porém, sabe-se que conforme as características dos 

aquíferos da região e dos poços já existentes, a capacidade explorável tende a diminuir 

com o tempo, tornando uma opção arriscada a longo prazo.  
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Outra opção seria a busca de novos mananciais superficiais para o abastecimento, 

compreendendo a utilização da água do Ribeirão do Cerne e a construção de um 

barramento para regularizar a vazão do Rio Caviúna. 

Para que os atributos qualitativos também sejam satisfatórios para o abastecimento 

público, é necessária a conservação das nascentes, empregando maior atenção para 

aquelas que estão situadas na área urbana.  

 

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

1.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Apucarana possui uma 

cobertura de esgoto na área urbana de 55,6 e aproximadamente um terço do total gerado 

não conta com coleta. Segundo o SNIS (2016), a rede coletora de esgoto possui uma 

extensão total de 645,72 km.  

A figura a seguir mostra os percentuais de esgoto com coleta e tratamento, com coleta e 

sem tratamento, sem coleta e sem tratamento, e tratamento por solução individual (como 

por exemplo, fossa séptica), além de outras características importantes para o 

diagnóstico geral do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Apucarana.  

 

Figura 1.2 - Diagnóstico Geral do SES de Apucarana  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 
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1.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para a estimativa de cargas geradas, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), foi 

utilizada a mesma metodologia do Atlas Esgotos (ANA, 2017). Adotou-se um per capita 

de carga de DBO gerada, conforme sugere Von Sperling (2005), de 54 g DBO/hab.dia, e 

analisado de acordo com os percentuais de tratamento e a população urbana, descritos 

anteriormente. 

O município de Apucarana gera um total de 6.525 kg de DBO por dia, onde ao final de 

todo o processo de tratamento, fica com uma carga remanescente de 3.196,3 kg 

DBO/dia, o que representa uma eficiência de remoção de DBO média de 

aproximadamente 50% para toda a carga gerada no município. O fluxograma de cargas 

está apresentado na figura a seguir.  

 

Figura 1.3 - Fluxograma de Cargas de Apucarana 

 

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

 

1.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

O município de Apucarana opera o tratamento de esgoto através de 2 (duas) ETE’s, 

denominadas de ETE 2 – Biguaçu e ETE 3 – Barra Nova, ambas localizadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Ivaí. As captações superficiais do município para consumo urbano de 

água estão localizadas em outra bacia, na Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó.  
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De acordo com o Atlas Esgotos (2017), a ETE 2 – Biguaçu opera com uma vazão de 63,3 

L/s e possui uma eficiência de 78% para remoção de DBO. A ETE 3 – Barra Nova tem a 

mesma eficiência da ETE 2 - Biguaçu, mas opera com uma vazão de 38,3 L/s.  

 

1.3.4. Potencias Problemas do SES 

Um problema potencial no SES de Apucarana é a baixa cobertura da população urbana 

no tratamento de esgoto, onde mais de 30% da população urbana não dispõe de 

qualquer tipo de tratamento de esgoto, o que compromete os corpos hídricos da região, 

que ficam a montante de captações importantes para o Estado.  

Ainda, deve-se considerar que as estações de tratamento existentes no município lançam 

seus efluentes com uma carga de DBO superior à capacidade de diluição dos corpos 

receptores.  

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2013) prevê para a região sul do 

país uma meta de 84% de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica 

para o ano de 2018, 88% para o ano de 2023 e 96% para 2033. 

 

1.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

O aumento da cobertura da rede de esgoto é a principal solução apontada para o SES da 

região.  

O Atlas Esgotos (ANA, 2017) aponta como solução mais viável o aumento da vazão de 

tratamento da ETE 2 – Biguaçu, compreendendo manutenção do tratamento, que possui  

78% de eficiência média de remoção de DBO.  

Também faz se necessária a ampliação das redes coletoras de esgoto a fim de atender 

maior parte da população do município.  

As soluções propostas no Atlas Esgotos não necessariamente compactuam com as 

alternativas escolhidas ou estudadas pela companhia de saneamento que detém a 

concessão de esgoto do município. 

No mapeamento a seguir pode-se observar o SAA e o SES do município de Apucarana, 

contemplando a localização das captações superficiais e subterrâneas, Estações de 

Tratamento de Esgotos, bem como as bacias hidrográficas onde Apucarana está 

inserida.  
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Figura 1.4 - Localização do SAA e SES de Apucarana 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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2. ARAPONGAS 

 

2.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Arapongas está inserido a montante de 2 (duas) bacias, a Bacia 

Hidrográfica do Rio Tibagi e a Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, esta última, utilizada para 

abastecimento dos municípios de Apucarana e Maringá. A divisão das bacias e 

localização do município pode ser observada no mapa no final do item.  

 

2.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Arapongas é operado pela Companhia 

de Saneamento do Paraná (SANEPAR). A seguir estarão descritas e caracterizadas as 

unidades existentes que compõe o sistema produtor de Arapongas, bem como a situação 

de atendimento de água no município.  

 

2.2.1. Sistema Produtor 

O município de Arapongas possui 4 (quatro) captações de água, a CSP-01, situada no 

Ribeirão dos Apertados (a sudeste da área urbana do município), pertencente à Bacia do 

Rio Tibagi, é a única captação em manancial superficial, outras 3 (três) são subterrâneas, 

denominadas de CSB-06, CSB-07 e CBS-03 (Poço 3).  

As principais características das captações existentes estão brevemente descritas nos 

subitens a seguir.  

 Superficiais 

A principal captação para abastecimento público é superficial, com vazão outorgada de 

1.040 m³/h, que corresponde a aproximadamente 25 mil m³/dia. 

Pela geometria da região e a altitude do ponto de captação, a água é transportada para a 

estação de tratamento (ETA) através de (duas) estações elevatórias, EEB-01 e EEB-02, 

com capacidade para 222 L/s e 255 L/s de vazão, respectivamente. 

 Subterrâneas 

Considerando as 3 (três) captações subterrâneas, essas são equipadas com poços 

tubulares, juntas somam uma vazão outorgada de 350 m³/h, correspondente a 7 mil 

m³/dia. 

A captação subterrânea com maior vazão é a CSB-07, com capacidade de exploração de 

160 m³/h, seguida da CSB-06, com vazão outorgada de 100 m³/h e por fim, a CSB-03 

(Poço 03) com vazão explorável de 90 m³/h. 
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2.2.2. Tratamento de Água 

A água para abastecimento de Arapongas, proveniente do manancial superficial, recebe 

tratamento através da ETA, que está instalada no município.  

A ETA possui capacidade total para tratar 368 L/s, a unidade é composta por 2 (dois) 

módulos denominados de ETA-01 e ETA-02, com capacidade de 200 L/s e 168 L/s, 

respectivamente. A operação da ETA não faz uso da sua capacidade total. 

2.2.3. Situação Atual do SAA 

As informações disponibilizadas pelo SNIS (2016) apontam que os 114.378 habitantes 

compreendidos na área urbana de Arapongas são atendidos com distribuição de água 

potável. O per capita médio para o consumo de água é de 129,92 L/hab.dia. A figura 

seguinte apresenta os principais índices associados ao diagnóstico do sistema de 

abastecimento de água do município. 

 

Figura 2.1 - Resumo do SAA de Arapongas 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

2.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

Com relação à produção de água para consumo, o município de Arapongas possui um 

déficit com relação à máxima demanda diária. A produção de água é de 
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aproximadamente 26.000 m³/dia, enquanto que a máxima demanda diária fica em torno 

de 28.000 m³/dia. 

2.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Levando em conta o problema de produção de água, seria considerada como uma 

possível solução a utilização de um novo manancial para captação superficial, podendo 

ser viabilizada a utilização no próprio Ribeirão dos Apertados em um ponto mais distante 

do atual, ou ainda, avaliar a possibilidade de utilização da água do Ribeirão Três Bocas, 

que está localizado a leste da área urbana do município. 

 

2.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

2.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Arapongas apresenta índice 

de coleta de esgoto de 60,8%, todo esgoto coletado passa por tratamento. 

As principais informações do panorama geral do SES de Arapongas estão apresentadas 

na figura seguinte. 

 

Figura 2.2 - Diagnóstico Geral do SES de Arapongas  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 
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2.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para elaboração da estimativa de cargas de Arapongas foi utilizada a metodologia do 

Atlas Esgotos (ANA, 2017) com um per capita de geração de 54 g DBO/hab.dia, 

conforme sugere Von Sperling (2005). 

O per capita de geração de DBO aplicado nos percentuais de cobertura de esgoto com a 

população urbana mencionada anteriormente representa uma carga gerada de quase 

6.000 kg de DBO/dia, sabe-se que desse total 3.600,4 kg DBO/dia são tratados em ETE’s 

e 1.018,8 kg passam por tratamento em soluções individuais, o restante não é coletado e 

nem tratado. 

Ao final de todo o ciclo, ainda são lançadas 2.649,3 kg remanescentes de DBO/dia. A 

figura seguinte representa o fluxograma de cargas de Arapongas. 

 

Figura 2.3 - Fluxograma de cargas de Arapongas 

 

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

 

2.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Estão instaladas no município 2 (duas) ETE’s, denominadas de ETE Campinho e ETE 

Bandeirante do Norte, ambas estão situadas na Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó.  

Conforme o Atlas Esgotos (ANA, 2017), a ETE Campinho tem uma vazão de operação de 

27 L/s e a ETE Bandeirante do Norte opera com 34,7 L/s, a eficiência de ambas é de 

74% para remoção de DBO. 
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2.3.4. Potenciais Problemas do SES 

Para atender as metas definidas no PLANSAB (2013), de 84% para 2018, 88% para 2023 

e 96% para 2033, o município precisa aumentar consideravelmente a cobertura de 

atendimento de esgoto.  

Ainda, deve-se considerar que as estações de tratamento existentes no município lançam 

seus efluentes com uma carga de DBO superior à capacidade de diluição dos corpos 

receptores.  

2.3.5. Potenciais Soluções para o SES  

A ampliação da rede coletora de esgoto e da capacidade de operação das ETE’s 

existentes no município é uma potencial solução para o SES de Arapongas. 

Além disso, o Atlas Esgotos (ANA, 2017) cita também, a necessidade de aumentar a 

eficiência de remoção de DBO (90% para a ETE Campinho e 97% para ETE Bandeirante 

do Norte) para que a carga remanescente possa ser diluída nos corpos hídricos de 

maneira satisfatória. 

A seguir está mapeado o SAA e o SES do município de Arapongas, contemplando as 

captações superficiais e subterrâneas, Estações de Tratamento de Esgotos, bem como 

as bacias hidrográficas onde o município está inserido.  
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Figura 2.4 - Localização do SAA e SES de Arapongas 

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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3. CAMBIRA 

 

3.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Cambira está inserido em 2 (duas) bacias hidrográficas, a do Rio Pirapó e 

do Rio Ivaí, compreendendo a área urbana exatamente na divisa das bacias, conforme 

pode ser visualizado posteriormente na Figura 3.4.  

 

3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAA de Cambira é operado pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). 

Nos itens subsequentes estarão descritas e caracterizadas as unidades existentes que 

compõe o sistema produtor de Cambira, bem como a situação de atendimento de água 

no município.  

 

3.2.1. Sistema Produtor 

A produção de água do município conta com captações localizadas nas 2 (duas) bacias, 

Bacia do Rio Pirapó e Bacia do Rio Ivaí.  

Ao total são 5 (cinco) captações, dentre elas 4 (quatro) são subterrâneas e apenas 1 

(uma) superficial. 

 Superficial 

A única captação superficial do município (CSP-01) está alocada no Ribeirão Cambira, 

com outorga de 54 m³/h para 10 h/dia, o que corresponde a 540 m³/dia de água 

proveniente deste ponto. A captação dispõe de uma pequena barragem para reservar 

água. 

 Subterrâneas 

Considerando as captações subterrâneas, todas são equipadas com poços tubulares e 

localizadas em áreas rurais, a seguir estão listadas e denominadas: 

 CSB-01 (P-357); 

 CSB-04 (P-544); 

 CSB-06 (P-1020); e 

 CSB-07 (P-1058). 

A captação subterrânea CSB-07 (P-1058) é interligada com a captação superficial 

(CSP01) e somente é utilizada quando há a necessidade de complemento de vazão para 

abastecimento. Normalmente é utilizada em períodos de inverno, onde a vazão do 

Ribeirão Cambira é menor que em outras épocas do ano. 
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3.2.2. Tratamento de Água 

A ETA de Cambira possui capacidade de tratamento de 15L/s, recebe a água bruta da 

captação superficial, e eventualmente da captação subterrânea CSB-07, quando faz se 

necessária sua utilização.  

 

3.2.3. Situação Atual do SAA 

De acordo com o SNIS (2016), a população urbana do município de Cambira dispõe de 

água tratada em sua totalidade. O consumo per capita é de 134,62 L/hab.dia. A figura a 

seguir apresenta as principais características do diagnóstico atual do município em 

relação ao abastecimento de água. 

 

Figura 3.1 - Resumo do SAA de Cambira 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

3.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

Considera-se como um problema no abastecimento do município a dependência da 

captação de água por meio de poços, visto que a região apresenta um histórico de 

decréscimo de vazão nos poços existentes resultando numa vulnerabilidade para 

captação da vazão outorgada.  
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3.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Para manter a segurança hídrica no abastecimento do município, considera-se como 

alternativa manter as outorgas de captação dos mananciais subterrâneos existentes e 

viabilizar a possibilidade de utilização de novos poços, caso a vazão outorgada existente 

não seja suficiente para suprir a demanda de água necessária ao final de plano.  

 

3.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

3.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

Em concordância com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Cambira não possui 

Sistema de Esgotamento Sanitário, sendo que apenas 4,3% do esgoto do município 

passa por tratamento em soluções individuais e 1,7% passa por redes coletoras mas não 

dispõem de tratamento.  

Conforme informações do SNIS (2016), não existem dados acerca do tema para o 

município. A figura seguinte mostra as principais informações do diagnóstico geral do 

SES de Cambira. 

 

Figura 3.2 - Diagnóstico Geral do SES de Cambira  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 
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3.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Estima-se a geração de carga orgânica no município, através da proposição de Von 

Sperling (2005) de 54 g DBO/hab.dia, utilizando a mesma metodologia do Atlas Esgotos 

(ANA, 2017). Assim, obtém-se uma carga gerada de 310,7 kg DBO/dia, desse total,    

302,6 kg DBO/dia são lançadas, o que corresponde a um percentual de 2,6% de 

eficiência para remoção de DBO. A figura a seguir mostra o fluxograma de cargas do 

município de Cambira. 

 

Figura 3.3 - Fluxograma de Cargas de Cambira 

 

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

 

3.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Não existem ETE’s até o presente momento no município de Cambira. 

 

3.3.4. Potenciais Problemas do SES 

Com a inexistência de um sistema de esgotamento sanitário no município, têm-se o 

lançamento de efluentes domésticos sem devido tratamento, tal fato, contribui para a 

poluição dos corpos hídricos próximos à região, afetando diretamente na qualidade das 

águas, além de causar sérios problemas relacionados à saúde pública, provocando 

doenças por meio hídrico ou contato direto com o esgoto.  



 

244 
 

3.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

É necessária a implementação de redes coletoras e estações de tratamento para o 

município. O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2013), prevê para a 

região sul do país uma meta de 84% de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou 

fossa séptica para o ano de 2018, 88% para o ano de 2023 e 96% para 2033. 

O Atlas Esgotos (ANA, 2017) prevê a construção de uma ETE que despejaria os 

efluentes tratados no Rio Cambira, com uma eficiência de remoção de 90% para uma 

vazão de operação de 13,8 L/s. O município não compactua necessariamente com as 

medidas propostas no Atlas. 

No mapa seguinte está ilustrado o SAA contemplando as captações superficiais e 

subterrâneas, bem como as bacias hidrográficas onde Cambira está localizada.  
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Figura 3.4 - Localização do SAA e SES de Cambira 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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4. IBIPORÃ 

 

4.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Ibiporã está completamente inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, 

localizado a leste de Londrina, na região norte do Estado do Paraná, como pode ser 

observado na Figura 4.4.  

A Bacia do Rio Tibagi é uma das mais importantes do estado do Paraná, considerada 

relativamente industrializada, com a presença de grandes empreendimentos, 

principalmente na área de papel e celulose e também com forte presença da atividade 

agrícola.  

 

4.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O abastecimento de água em Ibiporã é realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto (SAMAE), autarquia responsável pela Estação de Tratamento de Água e 

das 2 (duas) captações existentes no município. 

 

4.2.1. Sistema Produtor 

O município de Ibiporã é abastecido por 2 (duas) captações, 1 (uma) superficial e outra 

subterrânea. Ambas as captações estão localizadas na Bacia do Rio Tibagi.  

 Superficial 

A captação superficial está localizada no Ribeirão Jacutinga, ao norte da área urbana de 

Ibiporã. A vazão outorgada é de 600 m³/h com um regime de operação de 16 h/dia, 

correspondendo a 9.600 m³/dia de água aduzida. 

 Subterrânea 

A captação subterrânea é realizada através do Poço 02, no Aquífero Guarani, localizada 

na região a sudeste da área urbana do município. A outorga do poço é de 730 m³/h com 

um regime de operação de 24 h/dia, ou seja, uma produção de 17.520 m³/dia. 

 

4.2.2. Tratamento de Água 

A água proveniente da captação superficial passa por tratamento em ETA, que possui 

capacidade nominal de 160 L/s. O tratamento realizado é do tipo convencional, utilizando 

floculadores, decantadores e filtros. 

Após o tratamento, a água do Ribeirão Jacutinga e do Aquífero Guarani são misturadas e 

encaminhadas para a rede de distribuição.  
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4.2.3. Situação Atual do SAA 

De acordo com o SNIS (2016), o município tem um percentual de 99,6% da sua 

população residente em área urbana atendida pelo serviço de distribuição de água. Com 

um consumo per capita de 160,6 L/hab.dia, para uma população urbana de 52.848 

habitantes, o município necessita de uma demanda de 98 L/s de abastecimento de água. 

A figura seguinte apresenta os principais índices de atendimento de água do município. 

 

Figura 4.1 - Resumo do SAA de Ibiporã 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

4.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

O índice de perdas na distribuição de água tratada no SAA de Ibiporã é muito elevado, 

além disso, considerado como potencial problema também se tem a operacionalização 

da captação subterrânea por período de 24 h/dia. Mesmo com uma redução no tempo de 

bombeamento, o sistema teria suficiência para atender a demanda do município. 

4.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Para que o município possa reduzir os custos e aumentar a eficiência do sistema, a 

diminuição das perdas no sistema de distribuição seria uma solução apropriada para 

potenciais melhorias no sistema. 
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4.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

4.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

O município de Ibiporã pode ser considerado um exemplo em termos de atendimento 

urbano de esgotamento sanitário. De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), toda a 

população urbana dispõe de coleta e tratamento de esgoto, apresentando extensão de 

rede coletora de 262,07 km, conforme apresenta a figura seguinte.  

 

Figura 4.2 - Diagnóstico Geral do SES de Ibiporã  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

4.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Utilizando os padrões sugeridos por Von Sperling (2005), de 54 g de DBO/hab.dia, foi 

calculada a carga orgânica total gerada em Ibiporã e aplicada a metodologia do Atlas 

Esgotos (ANA, 2017), para dividir a carga entre coleta, tratamento e solução individual, e 

então, estimar a carga total remanescente que o município lança nos corpos hídricos da 

região.  

A carga gerada por Ibiporã é de 2.478,3 kg DBO/dia, passando por uma eficiência média 

de 84% das ETE’s, resultando em uma carga remanescente de 392,8 kg DBO/dia, 

conforme mostra a Figura 4.3.  
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Figura 4.3 - Fluxograma de Cargas de Ibiporã 

 

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

 

4.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Em conformidade com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), para atendimento de toda a 

população urbana com coleta e tratamento de esgoto, o município de Ibiporã conta com 

duas ETE’s, a ETE Sul, com uma vazão de operação de 10 L/s e uma eficiência adotada 

de 81,6%, e a ETE Norte, com uma vazão de operação de 40 L/s e uma eficiência 

adotada de 84,8% para remoção de DBO. 

 

4.3.4. Potenciais Problemas para o SES 

A baixa disponibilidade hídrica da região é vista como um desafio para o SES do 

município, visto que, é necessária uma eficiência de remoção de DBO alta para que 

possa haver diluição da carga remanescente de forma satisfatória. O município já conta 

com 100% da população urbana com coleta e tratamento e uma eficiência média de 

remoção de DBO de 84%. 

 

4.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

Para que o SES de Ibiporã opere de forma satisfatória, o Atlas Esgotos (ANA, 2017) 

sugere que em 2035 as duas ETE’s sejam mantidas em funcionamento, mas com 
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aumento de eficiência para remoção de DBO, de 81,6% para 90% na ETE Sul e de 

84,8% para 97% na ETE Norte.  

O município e a operadora do SES não compactuam necessariamente com as medidas 

propostas pelo Atlas Esgotos e podem ter outras soluções para o futuro tratamento de 

esgotos do município.  

A seguir estão mapeados o SAA e o SES, contemplando as captações superficiais e 

subterrâneas, localização das ETE’s, bem como as bacias hidrográficas onde Ibiporã está 

situada.  
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Figura 4.4 - Localização do SAA e SES de Ibiporã 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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5. JANDAIA DO SUL 

 

5.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Jandaia do Sul está inserido em 2 (duas) bacias, a Bacia Hidrográfica do 

Rio Pirapó e a Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, sendo que a área urbana do município está 

no divisor de águas de ambas as bacias, tais bacias podem ser visualizadas na Figura 

5.4.  

 

5.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é responsável pela operação do 

Sistema de Abastecimento de Água de Jandaia do Sul. 

 

5.2.1. Sistema Produtor 

A adução de água para abastecimento no município é realizada tanto por meio de 

manancial superficial quanto manancial subterrâneo, a seguir estão descritos cada um 

dos mananciais.  

 Superficiais 

Jandaia do Sul apresenta apenas uma captação superficial, a qual é considerada como 

principal. A mesma está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, mais precisamente 

no Ribeirão Marumbizinho, com uma outorga para 133,2 m³/h para 24 h/dia, o que resulta 

em 3.197 m³/dia de água captada. 

 Subterrâneas 

Além da captação superficial, outras 2 (duas) captações subterrâneas são exploradas no 

município, o Poço Dourados (CSB-03) e um Poço Emergencial (CSB-04), este último, 

está localizado nas proximidades da captação do Ribeirão Marumbizinho. 

A captação CSB-03 possui uma vazão outorgada de 15 m³/h, já a captação CSB-04 

possui outorga de 20 m³/h. 

 

5.2.2. Tratamento de Água 

A Estação de Tratamento de Água do município é dividida em dois módulos, ETA-01 e 

ETA-02. O primeiro módulo possui uma capacidade nominal de tratamento de 43 L/s e o 

segundo módulo tem capacidade para tratar 15 L/s. 

 

5.2.3.  Situação Atual do SAA 

Conforme informações disponibilizadas pelo SNIS (2016), o município de Jandaia do Sul 

tem 100% da área urbana atendida pelo SAA, compreendendo um total de 19.239 
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habitantes, o consumo per capita em média é de 142,3 L/hab.dia, o que resulta em uma 

vazão de aproximadamente 32 L/s. 

A figura a seguir apresenta os principais índices de abastecimento de água de Jandaia do 

Sul. 

 

Figura 5.1 - Resumo do SAA de Jandaia do Sul 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

5.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

A influência da sazonalidade no Ribeirão Marumbizinho, onde encontra-se a captação 

superficial de Jandaia do Sul, interfere diretamente na vazão para a captação, visto que 

esse fator faz com que em alguns meses do ano a disponibilidade hídrica para 

abastecimento seja menor, incapaz de suprir a demanda de água necessária. Desta 

maneira, a fim de atender a demanda requerida, utiliza-se a captação subterrânea 

emergencial.  

5.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Considerando a necessidade de incremento na vazão para atendimento da demanda de 

água, é visto como potencial solução para o SAA a implementação futura de novos 

poços.  
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5.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

5.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

O município de Jandaia do Sul apresenta de acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), 

48% da população urbana com coleta e tratamento de esgoto, 6,3% são atendidas por 

solução individual e o restante sem coleta e tratamento. A seguir estão ilustradas as 

principais características do município de Jandaia do Sul em relação ao tratamento de 

esgoto. 

Figura 5.2 - Diagnóstico Geral do SES de Jandaia do Sul  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

5.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para estimar as cargas de DBO do município foi utilizada a mesma metodologia do Atlas 

Esgotos (ANA, 2017), com uma geração per capita de DBO seguindo a sugestão de Von 

Sperling (2005), de 54 g/hab.dia, aplicadas nos percentuais de coleta e tratamento de 

esgoto já apresentado anteriormente. 

A seguir está apresentado o fluxograma de cargas de Jandaia do Sul, onde é estimado 

que 1.028,4 kg DBO/dia são gerados no município e 634,6 kg DBO/dia remanescente 

lançado nos corpos hídricos. 
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Figura 5.3 - Fluxograma de Cargas de Jandaia do Sul 

 

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

 

5.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

O município de Jandaia do Sul opera com uma Estação de Tratamento de Esgoto, 

denominada de ETE Cambará. De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), a ETE 

opera com uma vazão de 16,6 L/s e uma eficiência de remoção de DBO adotada de 72%. 

O lançamento de efluentes é realizado no Ribeirão Cambará que tem uma vazão de 

referência de 69,5 L/s. 

 

5.3.4. Potenciais Problemas para o SES  

O PLANSAB (2013) prevê metas para o sul do país de serviços de rede coletora ou 

fossas sépticas de 84%, 88% e 96% para os anos de 2018, 2023 e 2033, 

respectivamente. Considera-se como um problema no SES do município o não 

cumprimento das metas estabelecidas. 

Ainda, deve-se considerar que a estação de tratamento existente lança seu efluente com 

uma carga de DBO superior à capacidade de diluição dos corpos receptores.  
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5.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

A fim de solucionar os problemas no SES do município, é necessária a ampliação da 

rede coletora e capacidade de operação da ETE, além de melhoramento na eficiência de 

remoção de carga orgânica. 

O Atlas Esgotos (ANA, 2017) prevê a ampliação da ETE Cambará, para uma vazão de    

30 L/s no ano de 2035 e um aumento de eficiência de remoção de DBO de 72% para 

97%. O município e a operadora pelo serviço, não necessariamente estão de acordo e 

compactuam com as soluções propostas no estudo mencionado. 

No mapeamento seguinte estão apresentados o SAA e o SES, contemplando as 

captações superficiais e subterrâneas, localização da ETE, bem como as bacias 

hidrográficas onde o município está localizado. 
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Figura 5.4 - Localização do SAA e SES de Jandaia do Sul 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017). 
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6. LONDRINA 

 

6.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Londrina está completamente inserido na bacia hidrográfica do Rio 

Tibagi, uma das bacias mais importantes da região norte do estado. No entorno do 

município, a presença de agricultura intensiva é grande, o que acaba prejudicando as 

condições quali-quantitativas dos corpos hídricos próximos ao município. A figura a seguir 

mostra a localização de Londrina na Bacia do Rio Tibagi. 

 

6.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é responsável pela operação do 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Londrina, a seguir será 

apresentado o sistema produtor bem como a situação de atendimento atual de água.  

 

6.2.1. Sistema Produtor 

O SAA de Londrina é integrado com o município de Cambé, denominado de Sistema 

Integrado Londrina/Cambé. O sistema é composto por 2 (duas) captações superficiais e 

12 (doze) captações subterrâneas, essas estão descritas posteriormente.  

 Superficiais 

Uma das captações superficiais é denominada de CSP-01, localizada no Ribeirão 

Cafezal, a outra é a CSP-02 situada no Rio Tibagi.  

A captação do Ribeirão Cafezal tem uma vazão outorgada de 30.844,8 m³/dia, e a 

captação do Rio Tibagi tem outorga de 207.360 m³/dia, resultando em um total outorgado 

de 238.204,8 m³/dia de água superficial captada. 

 Subterrâneas 

As captações subterrâneas do Sistema Integrado Londrina/Cambé estão situadas em 2 

(dois) aquíferos, o Serra Geral e o Guarani, juntas totalizam em uma capacidade de 

exploração de 17.819 m³/dia. 

O quadro a seguir lista os 12 poços explorados no sistema, os aquíferos e os municípios 

pertencentes a cada um. 
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Quadro 2 - Poços do Sistema Integrado Londrina/Cambé 

Poço Aquífero Município 

Emergencial 8 Serra Geral Cambé 

Otto Gaertner 1 Serra Geral Cambé 

Otto Gaertner 2 Serra Geral Cambé 

Núcleo Industrial Serra Geral Cambé 

Cohapar IV Serra Geral Cambé 

Vivi Xavier Serra Geral Londrina 

Buena Vista Serra Geral Londrina 

João Paz Serra Geral Londrina 

Reservatório Sul Serra Geral Londrina 

Poço P-04 Serra Geral Londrina 

Guarani Norte P-02 Guarani Londrina 

Guarani Norte P-03 Guarani Londrina 

Fonte: PDRH (2017).  

 

6.2.2. Tratamento de Água 

Duas ETA’s fazem parte do Sistema Integrado Londrina/Cambé, a ETA Cafezal e a ETA 

Tibagi. A ETA Cafezal possui uma capacidade nominal de 750 L/s, a ETA Tibagi 

abastece a maior parte do sistema, com uma capacidade nominal de tratamento de   

2.400 L/s. 

 

6.2.3. Situação Atual do SAA 

De acordo com o SNIS (2016), o município de Londrina tem 100% da sua população 

urbana abastecida por água, com quase 2 km de rede de distribuição para um consumo 

médio per capita de 169,3 L/hab.dia. A figura a seguir apresenta as principais 

características do diagnóstico de abastecimento de água do município. 
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Figura 6.1 - Resumo do SAA de Londrina 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016) 

 

6.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

É visto como um potencial problema para o sistema de abastecimento de água de 

Londrina e Cambé os parâmetros qualitativos, referentes a pratica de agricultura intensiva 

no entorno dos municípios e a grande área urbana presente na região. O Sistema do 

Ribeirão do Cafezal é tido como o sistema mais vulnerável quando trata-se da qualidade 

de água.  

6.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Caso o Sistema Cafezal venha a entrar em colapso, uma potencial solução seria avaliar a 

captação no Rio Taquara ou ainda aumentar a produção do Sistema Tibagi para que as 

demandas atuais e futuras possam ser atendidas de maneira satisfatória. 

6.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

6.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Londrina tem 87,3% de toda 

sua população urbana contemplada por coleta e tratamento de esgoto e 3,5% de 

atendimento por soluções individuais. Esses índices estão acima da meta estabelecida 
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pelo PLANSAB (2013) para a região sul do país, que estabelece 84% de cobertura entre 

redes coletoras e fossas sépticas para 2018, 88% para o ano de 2023 e 96% para 2033.  

O Instituto Trata Brasil8 cita Londrina como um dos municípios exemplos em termos de 

saneamento básico, sendo o segundo maior município do Estado do Paraná e com altos 

índices relacionados ao saneamento básico. 

A seguir estão apresentadas as principais características do SES de Londrina, dividindo 

entre os percentuais de atendimento urbano de esgoto, a produção média per capita e a 

extensão da rede de esgoto. 

 

Figura 6.2 - Diagnóstico Geral do SES de Londrina  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

6.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para estimar as cargas de DBO geradas pelo município, foi utilizada a mesma 

metodologia do Atlas Esgotos (ANA, 2017), onde a carga total gerada é calculada através 

da recomendação de Von Sperling (2005) de 54 g de DBO/hab.dia, e distribuída de 

acordo com os percentuais de coleta, tratamento e solução individual. 

                                                

8
 Instituto Trata Brasil. Londrina. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/londrina-tem-

evolucao-em-saneamento-basico>. Acesso em: Julho/2018. 
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O município gera 28.273,4 kg DBO/dia e após todo o processo de tratamento, fica uma 

carga remanescente, que é lançada nos corpos hídricos da região, de 7.542,2 kg 

DBO/dia. O fluxograma de cargas do município de Londrina está apresentado na 

sequência.  

 

Figura 6.3 - Fluxograma de Cargas de Londrina 

 

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

 

6.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Operam no SES de Londrina o total de 6 (seis) estações de tratamento que recebem o 

esgoto proveniente da população urbana do município. De acordo com o Atlas Esgotos 

(ANA, 2017), as ETE’s têm as seguintes características: 

 ETE Cafezal: Opera com uma vazão afluente de 43 L/s a uma eficiência adotada 

de remoção de DBO de 74% com lançamento de efluentes no Ribeirão do 

Cafezal, que possui uma vazão de referência de 1.217,1 L/s. 

 ETE Norte: Opera com uma vazão afluente de 313,8 L/s a uma eficiência adotada 

de remoção de DBO de 78% com lançamento de efluentes no Ribeirão Lindóia, 

que possui uma vazão de referência de 268,9 L/s. 
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 ETE São Lourenço: Opera com uma vazão afluente de 34,3 L/s a uma eficiência 

adotada de remoção de DBO de 74% com lançamento de efluentes no Córrego 

Cristal, que possui uma vazão de referência de 43,1 L/s. 

 ETE Sul: Opera com uma vazão afluente de 253,6 L/s a uma eficiência adotada 

de remoção de DBO de 78% com lançamento de efluentes no Ribeirão 

Cambezinho, que possui uma vazão de referência de 287,6 L/s. 

 ETE Esperança: Opera com uma vazão afluente de 190 L/s a uma eficiência 

adotada de remoção de DBO de 78% com lançamento de efluentes no Ribeirão 

do Cafezal, que possui uma vazão de referência de 1.217,1 L/s. 

 

6.3.4. Potenciais Problemas para o SES  

Londrina tem um SES bem estruturado e vários corpos hídricos capazes de receber o 

efluente das ETE’s. Em contrapartida, o município, mesmo com um alto índice de 96,5% 

de atendimento por rede coletoras, estações de tratamento ou por soluções individuais, 

ainda lança aproximadamente 7.500 kg de DBO por dia de carga remanescente, o que 

implica em um problema maior em relação à eficiência das ETE’s do que com a cobertura 

existente. 

 

6.3.5. Potenciais Soluções para o SES  

Os municípios de Londrina e Cambé juntamente com a concessionária de esgoto que 

administra ambos os municípios, já possuem um planejamento para adotar um sistema 

integrado. O planejamento consiste em distribuir o esgoto dos municípios para os cinco 

grandes sistemas já existentes, ETE Norte, ETE Sul, ETE Caçadores, ETE Esperança e 

ETE Cafezal, desativando a ETE São Lourenço e através de uma elevatória, enviando o 

esgoto para a ETE Sul. 

Já o Atlas Esgotos (ANA, 2017) prevê a manutenção das ETE’s com um aumento de 

eficiência e vazão das mesmas, da seguinte forma: 

 ETE Cafezal: Vazão mantém em 43 L/s e eficiência de remoção de DBO aumenta 

de 74% para 93%.  

 ETE Norte: Vazão aumenta de 313,8 L/s para 337,8 L/s e eficiência de remoção 

de DBO aumenta de 78% para 97%. 

 ETE São Lourenço: Vazão aumenta de 34,3 L/s para 37,2 L/s e eficiência de 

remoção de DBO aumenta de 74% para 93,3%. 

 ETE Sul: Vazão aumenta de 253,6 L/s para 353,6 L/s e eficiência de remoção de 

DBO aumenta de 78% para 80%. 



 

264 
 

 ETE Esperança: Vazão se mantém em 190 L/s e eficiência de remoção de DBO 

aumenta de 78% para 93%. 

 

As soluções propostas pelo Atlas Esgotos não necessariamente são de conhecimento ou 

compactuadas pelos municípios ou prestadores de serviços. 

No mapa seguinte estão apresentados o SAA e o SES do município de Londrina, 

compreendendo as captações superficiais e subterrâneas, localização das ETE’s, bem 

como a localização do município na Bacia Hidrográfica.  
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Figura 6.4 - Localização do SAA e SES de Londrina 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017). 
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7. CAMBÉ 

 

7.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A área urbana do município de Cambé está entre as bacias hidrográficas do Rio Tibagi e 

do Paranapanema 3. Por estarem em um divisor de águas e muito próximos a Londrina, 

os corpos hídricos da região possuem qualidade e quantidade de água já ameaçadas, 

mesmo a montante de suas bacias. A mancha urbana e a agricultura intensiva no entorno 

da sede urbana contribuem para essa situação de degradação qualitativa. A localização 

do município e as bacias hidrográficas em que está compreendido podem ser 

visualizadas na Figura 7.4.  

 

7.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Sistema Integrado Londrina/Cambé está descrito no capítulo anterior, juntamente com 

a descrição do município de Londrina, onde cita as captações superficiais e subterrâneas, 

as Estações de Tratamento de Água e os potenciais problemas e solução para o sistema 

dentro do prazo do Plano. 

 

7.2.1. Situação Atual do SAA 

O município possui abastecimento de água para toda a população urbana. A rede de 

distribuição referente ao município de Cambé possui 358,95 km para um consumo médio 

per capita de 142,6 L/hab.dia. A figura a seguir mostra as principais características do 

diagnóstico geral de abastecimento de água do município. 
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Figura 7.1 - Resumo do SAA de Cambé 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

7.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

7.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

O índice de atendimento de esgoto do município de Cambé, segundo o Atlas Esgotos 

(ANA, 2017) é de 83% da população urbana, com coleta e tratamento de esgoto e 

apenas 6,4% não dispõem de nenhum tipo de tratamento. Segundo o SNIS (2016), 

Cambé possui 474,08 km de rede coletora de esgoto.  

O município está satisfatoriamente dentro das metas estabelecidas pelo Plano Nacional 

de Saneamento Básico (PLANSAB, 2013) para cobertura de esgoto, que determina para 

o ano de 2018 na região sul do país, um atendimento urbano de 84% de compreendendo 

rede coletora e fossa séptica. Com 93,6% entre solução individual e redes coletoras, 

Cambé está muito próximo das metas do PLANSAB para o ano de 2033, que é de 96%. 

A seguir está apresentada a divisão percentual do atendimento urbano de esgoto, o per 

capita médio de produção e a extensão da rede.  
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Figura 7.2 - Diagnóstico Geral do SES de Cambé  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

7.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para estimar a carga total de DBO gerada pelo município de Cambé, foi utilizada a 

metodologia adotada pelo Atlas Esgotos (ANA, 2017) com um per capita de geração de 

DBO de 54 g DBO/hab.dia conforme sugere Von Sperling (2005).  

Com o per capita de carga, estima-se o total de DBO produzida pela população urbana, e 

por fim, distribui de acordo com os percentuais de coleta e tratamento do município. O 

fluxograma de cargas de Cambé está apresentado a seguir.  
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Figura 7.3 - Fluxograma de Cargas de Cambé 

 

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

 

7.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

O município de Cambé tem seu esgoto operado por 2 (duas) estações de tratamento, a 

ETE Caçadores e a ETE São Domingos, com vazão de operação de 76,2 L/s e 26 L/s, e 

eficiência de remoção de DBO de 78% e 65%, respectivamente, de acordo com 

informações do Atlas Esgotos (ANA, 2017). 

 

7.3.4. Potenciais Problemas para o SES 

A baixa eficiência das ETE’s com tratamentos simples é considerada um problema, pois o 

alto índice de matéria orgânica concentrada no efluente a ser lançado afeta a qualidade 

dos corpos hídricos.  

 

7.3.5. Potenciais Soluções para o SES  

Uma solução potencial para o atendimento de esgoto de Cambé é a integração com o 

município de Londrina, conforme já ocorre no abastecimento de água.  

O Atlas Esgotos (ANA, 2017) cita a utilização da ETE Esperança, com tratamento 

terciário e 97% de remoção de DBO e uma vazão de 162,6 L/s (para Cambé) como 

solução para o ano de 2035. O município e seu prestador de serviço de esgotamento 
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sanitário não compactuam necessariamente com as proposições feitas pelo Atlas 

Esgotos. 

Os municípios de Londrina e Cambé, juntamente com a concessionária de esgoto, a qual 

administra ambos os municípios, já possuem um planejamento para adotar um sistema 

integrado.  

O planejamento consiste em distribuir o esgoto dos municípios para os cinco grandes 

sistemas já existentes, ETE Norte, ETE Sul, ETE Caçadores, ETE Esperança e ETE 

Cafezal, desativando a ETE São Lourenço e através de uma estação elevatória recalcar 

o esgoto para a ETE Sul. 

A seguir, estão mapeadas as unidades referentes ao SAA e o SES do município de 

Cambé, compreendendo as captações superficiais e subterrâneas, localização das 

ETE’s, bem como a localização do município nas Bacias Hidrográficas.  

 



 

271 
 

Figura 7.4 - Localização do SAA Cambé 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017). 
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8.  MANDAGUARI 

 

8.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A sede urbana do município de Mandaguari está localizada no divisor de águas entre as 

bacias hidrográficas do Rio Ivaí e do Rio Pirapó, 2 (duas) bacias de extrema importância 

para o abastecimento de água da região do presente estudo. Essa divisão pode ser 

visualizada posteriormente na Figura 8.4.  

 

8.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAA de Mandaguari será apresentado a seguir compreendendo as unidades do 

sistema produtor bem como a situação atual do atendimento de água à população.  

 

8.2.1. Sistema Produtor 

São utilizadas 4 (quatro) captações para o abastecimento de Mandaguari, 2 (duas) delas 

são superficiais, denominadas de CSP-01 e CSP-02, e 2 (duas) subterrâneas,. P-01 e P-

06. As captações de água são descritas a seguir. 

 Superficiais 

As captações CSP-01 e CSP-02 juntas totalizam uma vazão de exploração de 274,7 m³/h 

para abastecimento de água do município, a primeira captação (CSP-01) está localizada 

no Ribeirão do Caitú, e a segunda (CSP-02), no Ribeirão Benjoim, ambas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Pirapó. 

 Subterrâneas 

Compreendem as captações subterrâneas 2 (dois) poços tubulares, esses são utilizados 

para complementar a vazão de abastecimento de Mandaguari. Juntos, os poços P-01 e 

P-06, somam uma vazão explorada de 1.900 m³/dia.  

A primeira captação fica localizada próxima da captação superficial CSP-01, e o poço     

P-06 situado próximo ao Ribeirão do Caitú. 

 

8.2.2. Tratamento de Água 

A ETA do município que recebe toda água aduzida possui uma capacidade nominal de 

operação de 270 m³/h (75 L/s). 

 

8.2.3. Situação Atual do SAA 

O município de Mandaguari, segundo o SNIS (2016), possui um índice de atendimento 

urbano de água de 100%, com um per capita de consumo de 138 L/hab.dia. A figura a 

seguir apresenta as principais características do atendimento de água do município. 



 

273 
 

Figura 8.1 - Resumo do SAA de Mandaguari 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

8.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

Considera-se como um problema no SAA de Mandaguari a má qualidade da água para 

captação no Ribeirão Caitú, comprometendo o abastecimento da população tanto 

atualmente como as demandas futuras.  

8.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Das possíveis intervenções para soluções dos potenciais problemas, pode ser analisada 

a utilização de novos mananciais para abastecimento de água, principalmente na Bacia 

Hidrográfica do Rio Pirapó, no Ribeirão dos Dourados, que possui vazão significativa em 

determinados pontos, com capacidade de atender demandas futuras do município. 

Incrementar a vazão com novos poços também é uma alternativa a ser estudada, 

principalmente quando refere-se à soluções emergenciais. 

8.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

 

8.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

O município de Mandaguari, de acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017) possui um 

índice de atendimento urbano de esgoto de 64,6% da população urbana com coleta e 

tratamento de efluentes. A parcela que corresponde às soluções individuais soma 1,2% e 
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o restante (34,2%) não possui nenhum tipo de coleta ou tratamento. A seguir estão 

apresentadas as principais características do SES do município. 

Figura 8.2 - Diagnóstico Geral do SES de Mandaguari  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

8.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

O fluxograma de cargas do município de Mandaguari foi feito através da proposição de 

Von Sperling (2005) de 54 g/hab.dia para geração de DBO, e da metodologia de cálculo 

proposta pelo Atlas Esgotos (ANA, 2017), onde utiliza os índices de coleta, tratamento e 

solução individual apresentadas neste relatório. 

O fluxograma seguinte do município, apresenta uma carga total gerada de 1.739,4 kg 

DBO/dia e um remanescente de 968 kg DBO/dia que são lançados nos corpos hídricos 

da região do presente estudo. 
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Figura 8.3 - Fluxograma de Cargas de Mandaguari 

 

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

 

8.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Para atender a demanda atual de efluentes urbanos coletados, existem no município 3 

(três) ETE’s, denominadas de ETE Keller I, Keller II e Keller III. De acordo com o Atlas 

Esgotos (ANA, 2017), as ETE’s têm vazão afluente de 2,2 L/s e eficiência de 65% para 

remoção de DBO, 13,3 L/s de vazão com eficiência de 65% e 8,6 L/s de vazão com 

eficiência de 72%, respectivamente. 

 

8.3.4. Potenciais Problemas para o SES 

A falta de cobertura no atendimento de esgotos do município é o problema principal de 

Mandaguari. Somando os percentuais de esgoto coletado e tratado e de solução 

individual, tem 65,8% da população urbana com algum tipo de tratamento, que não 

satisfaz as metas definidas pelo PLANSAB (2013), de 84% para o ano de 2018, 88% 

para o ano de 2023 e 96% para 2033. 
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8.3.5. Potenciais Soluções para o SES  

Para melhoria do SES de Mandaguari, é necessário o aumento da rede coletora de 

esgoto e consequentemente, a ampliação da vazão de operação das estações de 

tratamento existentes.  

O Atlas Esgotos (ANA, 2017) propõe, além do aumento das vazões da ETE Keller I para 

10,6 L/s e da ETE Keller III para 19,4 L/s, o aumento da eficiência de remoção de DBO 

da ETE Keller I e Keller II para 90%.  

As proposições realizadas pelo Atlas Esgotos não são necessariamente as soluções 

vistas como ideais ou planejadas pela companhia responsável pelo SES de Mandaguari. 

Na sequencia estão apresentadas as unidades referentes ao SAA e o SES do município 

de Mandaguari, compreendendo as captações superficiais e subterrâneas, localização 

das ETE’s, bem como a localização do município nas Bacias Hidrográficas.  
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Figura 8.4 - Localização do SAA e SES de Mandaguari 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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9. MARIALVA 

 

9.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Marialva está inserido em 2 (duas) bacias de extrema importância para o 

Estado do Paraná, a Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó e a Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí. 

A localização da sede urbana na região do divisor de águas das bacias é uma 

característica dos municípios da região, e requer atenção com as demandas e 

disponibilidades hídricas, e com os parâmetros de qualidade de água, pois, em regiões a 

montante das bacias hidrográficas, os rios possuem baixa disponibilidade hídrica, em 

áreas de nascentes. Pode-se observar a delimitação das bacias e do município no mapa 

do final do item.  

 

9.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAA de Marialva será apresentado a seguir compreendendo as unidades do sistema 

produtor bem como a situação atual do atendimento de água à população.  

 

9.2.1. Sistema Produtor 

O sistema de produção de água do município de Marialva compreende tanto captações 

subterrâneas quanto superficiais. A parcela subterrânea corresponde a 73% de toda a 

água utilizada para a distribuição do município.  

 Superficiais 

As captações superficiais do município são realizadas em nascentes ao redor da sede 

municipal, totalizando uma vazão captada de 3.460 m³/dia, denominadas de: i) Mina 

D’água; e ii) Matadouro, com vazão de exploração de 1.260 m³/dia e 2.200 m³/dia, 

respectivamente. 

 Subterrâneas 

Atualmente são operados 35 poços de águas subterrâneas, totalizando uma vazão de 

9.404 m³/dia de vazão captada para distribuição. Todos os poços possuem sistemas de 

tratamento isolados, por cloração. 

 

9.2.2. Tratamento de Água 

O município de Marialva não dispõe de Estação de Tratamento de Água, utilizando 

tratamentos individualizados em cada poço, conforme descrito acima. 

 

9.2.3. Situação Atual do SAA 

O sistema de abastecimento de água de Marialva é realizado pela SEMAE (autarquia 

municipal). Segundo o SNIS (2016), toda a população urbana do município é atendida 
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pelo serviço de distribuição de água, através dos 167,28 km de rede instalados no 

município. A figura a seguir mostra o resumo das principais características do diagnóstico 

do sistema de atendimento de água de Marialva. 

 

Figura 9.1 - Resumo do SAA de Marialva 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

9.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

A redução da vazão subterrânea é um ponto preocupante ao SAA, na região é 

característico que a vazão explorável diminua com o passar do tempo e a recarga não é 

satisfatória, gerando assim, um déficit na capacidade de produção.  

Também é vista como um potencial problema a necessidade de utilização de mananciais 

superficiais, os quais não apresentam alta disponibilidade na região do município.  

 

9.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

É possível considerar como potencial solução para incremento de vazão no município, 

caso as vazões dos poços utilizados hoje não consigam suprir as demandas no final de 

plano, a implementação de novos poços que podem solucionar o possível déficit de 

abastecimento. 
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9.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

9.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Marialva tem um percentual 

de coleta e tratamento de esgotos para população urbana de 93% e 6,7% para solução 

individual, totalizando 99,7% da população urbana com algum tipo de tratamento de 

esgoto, atingindo quase a totalidade da parcela urbana do município. As metas que o 

PLANSAB (2013) define são de 84% para o ano de 2018, 88% para o ano de 2023 e 96% 

para 2033. A figura seguinte detalha as principais características do SES de Marialva. 

 

Figura 9.2 - Diagnóstico Geral do SES de Marialva  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

De acordo com as informações do SNIS (2016), o município tem 67% da população 

urbana com tratamento de esgoto. Os cálculos realizados e apresentados no presente 

relatório foram feitos baseados nas informações do Atlas Esgotos, que dispõe também de 

dados sobre soluções individuais, que não estão descritos no SNIS. 

A vazão é considerada restritiva no município, não apresentando disponibilidade hídrica 

necessária para diluição dos efluentes gerados pela área urbana. 
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9.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para estimativa de geração de carga orgânica, foram utilizados os índices e metodologia 

indicados no Atlas Esgotos (ANA, 2017), incluindo as recomendações de Von Sperling 

(2005), para geração per capita de DBO, de 54 g/hab.dia. 

A seguir esta apresentado o fluxograma de cargas do município, onde a carga total 

gerada é de 1.472,7 kg DBO/dia e uma carga remanescente, lançada nos corpos hídricos 

da região, de 386,3 kg DBO/dia, que representa uma eficiência total do município de 

aproximadamente 74% para remoção de DBO. 

 

Figura 9.3 - Fluxograma de Cargas de Marialva 

 

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

 

9.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Para o tratamento de todo o esgoto coletado, o município possui 3 (três) estações em 

operação, a ETE Ribeirão do Sarandi, ETE Ribeirão Marialva e ETE Ribeirão Aquibadã.  

De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), a ETE Ribeirão do Sarandi tem uma vazão 

afluente de 9,8 L/s, a ETE Ribeirão Marialva possui uma vazão afluente de 12 L/s e a 

ETE Ribeirão Aquidabã uma vazão de 5,4 L/s. Todas as ETE’s possuem uma eficiência 

adotada de 75%. 
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9.3.4. Potenciais Problemas para o SES  

Considerando o SES de Marialva, é visto como um problema a carga remanescente 

lançada. 

 

9.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

O aumento da eficiência das ETE’s é uma potencial solução para que o município faça o 

lançamento de cargas menor nos corpos hídricos. O Atlas Esgotos (2017) sugere, para o 

ano de 2035, o aumento de eficiência das ETE’s Ribeirão do Sarandi e da ETE Ribeirão 

Marialva para 97% para remoção de DBO. As soluções sugeridas pelo Atlas Esgotos não 

necessariamente compactuam com as estratégias da autarquia que opera o saneamento 

básico do município. 

Estão mapeados a seguir o SAA e o SES do município de Marialva, compreendendo as 

captações superficiais e subterrâneas, localização das ETE’s, e a inserção do município 

nas Bacias Hidrográficas.  
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Figura 9.4 - Localização do SAA e SES de Marialva 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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10. MARINGÁ 

 

10.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A sede urbana do município de Maringá está inserida no divisor de águas entre as Bacias 

Hidrográficas do Rio Pirapó e do Rio Ivaí, 2 (duas) bacias essenciais para o 

abastecimento de água e desenvolvimento da região. As bacias podem ser vistas 

espacializadas na Figura 10.4 posteriormente. 

 

10.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é responsável pela operação do 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Maringá, a seguir será apresentado o 

sistema produtor bem como a situação de atendimento atual de água.  

 

10.2.1. Sistema Produtor 

São operadas 6 (seis) captações de água no município de Maringá, 5 (cinco) desse total 

são do tipo mananciais subterrâneos e a captação principal é do tipo manancial 

superficial. uma (a principal), superficial. A seguir estão descritas as captações 

existentes. 

 Superficiais 

A principal captação do município é no Rio Pirapó, com uma vazão outorgada de   

124.416 m³/dia, que corresponde a 1.440 L/s de água aduzida para o abastecimento 

humano de Maringá. A captação corresponde a aproximadamente 90% do total explorado 

pelo município. 

 Subterrâneas 

Dos 8 (oito) poços perfurados em Maringá, 5 (cinco) deles operaram para captação de 

água subterrânea, que somados, resultam em uma vazão de 11.100 m³/dia de água. Os 

poços são divididos de acordo com o quadro a seguir. 

 

Quadro 3 - Captações Subterrâneas em Maringá 

Captação Vazão Outorgada (m³/dia)  

P3 – Jardim Higienópolis 3.700 

P5 – João de Barros I 2.600 

P6 – João de Barros II 2.600 

P13 – Conj. Ney Braga 1.400 

P17 - Aeroporto 800 

TOTAL 11.100 

Fonte: PDRH (2017) 
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10.2.2. Tratamento de Água 

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Maringá possui uma capacidade nominal de 

1.450 L/s dividida em três módulos: Módulo 1 – 550 L/s; Módulo 2 – 550 L/s; e Módulo 3 – 

350 L/s. 

 

10.2.3.  Situação Atual do SAA 

De acordo com o SNIS (2016), o município de Maringá possui 100% da sua população 

urbana atendida por abastecimento de água, sendo que, cada pessoa, consome em 

média, 150,3 L/hab.dia. A figura a seguir mostra as principais características do 

diagnóstico geral do sistema de abastecimento de água do município. 

 

Figura 10.1 - Resumo do SAA de Maringá 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016) 

10.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

Pode-se considerar como problemas relacionados ao SAA de Maringá, as inundações 

ocorrentes no local da captação superficial do Rio Pirapó e a dificuldade de encontrar 

novos mananciais na região, principalmente pela questão qualitativa, onde estão 

presentes várias Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) na malha hídrica próxima ao 

município, além de outros usos e fontes de poluição.  
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10.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Como potencial incremento, ou prevenção, para que o abastecimento de água continue 

operando de forma satisfatória, deve ser analisada a possibilidade de ter novas tomadas 

de água para o sistema do Pirapó ou então analisar a construção de um sistema 

completamente novo, principalmente na Bacia do Rio Ivaí, visto que, os parâmetros 

qualitativos são fundamentais para a escolha de um novo manancial na região.  

A grande distância e considerável desnível topográfico da área urbana de Maringá em 

relação a uma possível captação de água no Rio Ivaí encarecem significativamente esta 

alternativa.  

 

10.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

10.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), Maringá tem 100% do esgoto gerado pela 

população urbana com algum tipo de tratamento, sendo 92,6% com rede coletora e 

destinado a ETE’s e 7,4% com tratamento por soluções individuais. 

O Instituto Trata Brasil9 destaca Maringá como uma das 5 (cinco) melhores cidades do 

Brasil em saneamento básico, com altos investimentos no setor nos últimos anos. 

O SNIS (2016) cita que o município possui 1.723,66 km de rede coletora para atender a 

demandas de efluentes do município. A figura seguinte apresenta as principais 

características do SES de Maringá. 

 

                                                

9
 Instituto Trata Brasil. Maringá. Disponível em: < http://www.tratabrasil.org.br/maringa-esta-entre-

as-5-melhores-cidades-em-saneamento-basico>. Acesso em: Julho/2018. 
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Figura 10.2 - Diagnóstico Geral do SES de Maringá  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

10.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para estimar as cargas geradas por Maringá, foi utilizado o per capita de geração de 

DBO proposto por Von Sperling (2005), de 54 g/hab.dia, e aplicado na metodologia 

proposta pelo Atlas Esgotos (ANA, 2017), que distribui a carga total gerada nos 

percentuais de coleta, tratamento e solução individual. 

O fluxograma de cargas de Maringá, apresenta que o município gera um total de 

20.455,9 kg DBO/dia e lança nos corpos hídricos da região uma carga remanescente de 

6.101,4 kg DBO/dia. 
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Figura 10.3 - Fluxograma de Cargas de Maringá 

 

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

 

10.3.3. Estações de Tratamento De Esgoto – ETE’s 

Para tratar os 92,6% do esgoto urbano produzido pelo município de Maringá, o município 

conta com 3 (três) ETE’s, a ETE 01 – Mandacaru, a ETE 02 – Sul e a ETE 03 – Alvorada. 

Segundo o Atlas Esgotos (ANA, 2017), a ETE 01 possui uma vazão afluente de 141,4 L/s 

e uma eficiência de remoção de DBO de 65%, a ETE 02 opera com uma vazão de 200,5 

L/s com eficiência de 78% para remoção de DBO, e a ETE 03 com uma vazão de 93,5 

L/s com uma eficiência de 65%. 

 

10.3.4. Potenciais Problemas para o SES 

No SES de Maringá é considerado como principal problema para o município a questão 

da eficiência de remoção de DBO no efluente, com índice de carga alto para lançamento 

nos corpos hídricos.  

 

10.3.5. Potenciais Soluções para o SES  

Para diminuir a carga lançada na região, é necessário aumento da eficiência de 

tratamento das ETE’s existentes que recebem o esgoto coletado de Maringá. O Atlas 

Esgotos (ANA, 2017) propõe, para o ano de 2035, o aumento da eficiência das ETE’s 
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Mandacaru e Alvorada, para 97% e 80%, respectivamente, para remoção de DBO. O 

estudo propõe também um aumento de vazão para as 3 (três) ETE’s, sendo que a ETE 

Mandacaru passaria a ter uma vazão de 151,6 L/s, a ETE Sul operaria com 278 L/s, e a 

ETE Alvorada uma vazão de 202,2 L/s. A concessionária de esgoto e o município não 

necessariamente compactuam com as proposições do Atlas Esgotos e podem ter outras 

estratégias para melhoria do SES. 

Na figura a seguir estão ilustrados os sistemas de água e esgoto do município, 

apresentando a localização das captações superficiais e subterrâneas, localização das 

ETE’s, e a inserção do município nas Bacias Hidrográficas.  
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Figura 10.4 - Localização do SAA e SES de Maringá 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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11. PAIÇANDU 

 

11.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Paiçandu está inserido integralmente na Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, 

em uma região com predominância de pastagens artificiais e agricultura intensiva. O 

município está localizado a uma distância de apenas 17 km de Maringá, um dos mais 

importantes polos de desenvolvimento da região. A Figura 11.4 apresenta a ilustração das 

bacias hidrográficas posteriormente.  

 

11.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Sistema de Abastecimento de Água de Paiçandu será apresentado a seguir 

compreendendo as unidades do sistema produtor bem como a situação atual do 

atendimento de água à população.  

 

11.2.1. Sistema Produtor  

O sistema produtor de Paiçandu compreende 7 (sete) captações outorgadas, todas são 

mananciais subterrâneos, conforme descrito a seguir.  

 Subterrâneas 

As 7 captações são realizadas por meio de poços tubulares profundos operados no 

município. As captações somadas resultam em uma vazão outorgada de 9.622 m³/dia. O 

quadro seguinte lista a relação de poços separadamente e suas vazões outorgadas. 

 

Quadro 4 - Captações Subterrâneas de Paiçandu 

Captação Poço Vazão Outorgada (m³/dia) 

CSB-01 P1-0660 210 

CSB-03 P2-0815 1.540 

CSB-05 P3-0500 1.540 

CSB-07 P4-0680 1.792 

CSB-08 P5-0593 1.400 

CSB-09 P6-1503 1.340 

CSB-10 P7-2000 1.800 

TOTAL 9.622 

Fonte: PDRH (2017) 

 

11.2.2. TRATAMENTO DE ÁGUA 

No município de Paiçandu não há a existência de Estação de Tratamento de Água (ETA). 
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11.2.3. SITUAÇÃO ATUAL DO SAA 

De acordo com o SNIS (2016), o município de Paiçandu tem a população urbana em sua 

totalidade abastecida por água tratada, com extensão de 195,91 km de rede e um 

consumo médio per capita de 153,4 L/hab.dia. A seguir estão as principais características 

do Sistema de Abastecimento de Água de Paiçandu. 

 

Figura 11.1 - Resumo do SAA de Paiçandu 

 

11.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

A falta de captações superficiais, e a característica de redução da vazão ao longo do 

tempo dos poços existentes na região norte do estado, fazem com que o sistema de 

abastecimento de água de Paiçandu esteja vulnerável à disponibilidade de água.  

11.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Uma possível integração do sistema de água com Maringá é alternativa para incremento 

e solução do sistema de abastecimento urbano de água do município. 

11.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

11.3.1. Diagnóstico Geral do SES  

O município de Paiçandu conforme o Atlas Esgotos (ANA, 2017), apresenta um índice de 

54% da população urbana com coleta e tratamento de esgoto, 7,1% com solução 
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individual e 38,9% sem coleta e tratamento. De acordo com o SNIS (2016), a extensão de 

rede é de 150,43 km. A figura a seguir mostra os índices de atendimento urbano de 

esgoto de Paiçandu e as principais características gerais do SES. 

 

Figura 11.2 - Diagnóstico Geral do SES de Paiçandu  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

11.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para elaboração das estimativas de cargas do município foi utilizada a recomendação de 

Von Sperling (2005) de 54 g/hab.dia de geração de DBO, e aplicada na metodologia do 

Atlas Esgotos (ANA, 2017) para a distribuição entre coleta, tratamento e solução 

individual. A figura seguinte apresenta detalhadamente o fluxograma de cargas de 

Paiçandu. 
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Figura 11.3 - Fluxograma de Cargas de Paiçandu 

 

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

 

11.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Para tratar o esgoto coletado, o município dispõe da ETE Bandeirantes do Sul, que 

segundo o Atlas Esgotos (ANA, 2017), possui uma vazão de operação de 24 L/s com 

uma eficiência de remoção de DBO adotada de 74%. 

 

11.3.4. Potenciais Problemas para o SES 

É visto como um potencial problema para o município o não atendimento das metas 

estabelecidas pelo PLANSAB (2013), que prevê 84% do esgoto coletado e tratado ou 

passando por solução individual para o ano de 2018, 88% para o ano de 2023 e 96% 

para 2033. 

 

11.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

Para a melhoria no SES do município de Paiçandu verifica-se a necessidade do aumento 

de rede coletora de esgoto bem como a ampliação da operação da Estação de 

Tratamento. O Atlas Esgotos (ANA, 2017) sugere um aumento de eficiência da ETE para 

97% de remoção de DBO e uma vazão de operação de 30,5 L/s. 
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Figura 11.4 - Localização do SAA e SES de Paiçandu 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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12. ROLÂNDIA 

 

12.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Rolândia está inserido a montante de 3 (três) bacias hidrográficas, a 

Bacia do Rio Paranapanema, do Rio Tibagi e do Rio Pirapó, bacias essas, que fazem 

parte do abastecimento de água e lançamento de efluentes de importantes municípios da 

região.  

Como característica do local, nos divisores de Bacia, normalmente as disponibilidades 

hídricas são baixas, havendo dificuldade para encontrar mananciais com vazão suficiente 

para o abastecimento público e qualidade satisfatória em uma distância economicamente 

viável. O mapa ao final do item mostra a delimitação das bacias hidrográficas.  

 

12.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é responsável pela operação do 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Rolândia, a seguir será apresentado o 

sistema produtor bem como a situação de atendimento atual de água.  

 

12.2.1. Sistema Produtor  

O município de Rolândia possui 5 (cinco) captações, desse total 3 (três) delas são do tipo 

mananciais subterrâneos e 2 (duas) são por meio de mananciais superficiais, conforme 

descreve os itens seguintes.  

 Superficiais 

As captações superficiais do município, juntas, totalizam uma vazão outorgada de    

10.008 m³/dia, e estão localizadas no Ribeirão Ema e no Ribeirão Jaú, com vazão de 

5.400 m³/dia e 4.608 m³/dia, respectivamente. 

 Subterrâneas 

Considerando o manancial subterrâneo, as 3 (três) captações existentes que funcionam 

por meio de poços tubulares profundos, totalizam uma vazão explorável de 2.020 m³/dia. 

Os poços perfurados que abastecem parte do município são: 

 P-08 – Pátio da ETA (960 m³/dia); 

 P-16 – Sítio Paraná (780 m³/dia); e 

 P-17 – Ao lado do Poço Berger (280 m³/dia).  
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12.2.2. Tratamento de Água 

A ETA do município é composta por 2 (dois) módulos, o módulo M1 e módulo M2. O M1 

tem capacidade nominal de tratamento de 70 L/s e o M2 pode tratar até 75 L/s.  

12.2.3. Situação Atual do SAA 

O município de Rolândia tem 100% da sua população urbana com abastecimento de 

água. O consumo per capita do município por dia é de 134,2 L/hab.dia, com uma 

extensão de aproximadamente 337 km de rede de distribuição. A figura a seguir 

apresenta as principais características do diagnóstico do abastecimento de água de 

Rolândia. 

 

Figura 12.1 - Resumo do SAA de Rolândia 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

 

12.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

O possível déficit hídrico no sistema de abastecimento de água do município de Paiçandu 

é visto como um potencial problema em relação às demandas hídricas no final de plano. 

12.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Uma das potenciais soluções para o incremento de água no abastecimento público de 

Paiçandu é a análise da integração do município com o sistema Tibagi e principalmente 
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com o sistema Três Bocas, que abastecem Londrina e Cambé, e possuem características 

suficientes para suprir a demanda hídrica no final de plano. 

12.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

12.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

De acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Rolândia possui 54,7% do 

esgoto da parcela urbana da população coletado e tratado, 19% com soluções individuais 

e 26,4% sem coleta e tratamento. O SNIS (2016) informa que o município dispõe de 

226,35 km de redes coletoras. A figura seguinte mostra as principais características do 

SES de Rolândia. 

 

Figura 12.2 - Diagnóstico Geral do SES de Rolândia  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

12.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Na elaboração das estimativas de carga do município foi utilizada a metodologia do Atlas 

Esgotos (ANA, 2017) juntamente com a proposição de Von Sperling (2005) de geração 

per capita de DBO (54 g/hab.dia). 
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A figura a seguir apresenta o fluxograma de cargas de Rolândia, com uma carga total 

gerada de 3.159,5 kg DBO/dia e uma carga remanescente de 1.518,2 kg DBO/dia. 

Figura 12.3 - Fluxograma de Cargas de Rolândia 

 

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

 

12.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Para tratar todo o esgoto coletado, o município possui 3 (três) estações de tratamento, a 

ETE Cervin, a ETE Cafezal e a ETE Vermelho. Segundo o Atlas Esgotos (ANA, 2017), as 

vazões e eficiências das ETE’s, respectivamente, são de 6,5 L/s e 78% para remoção de 

DBO (ETE Cervin), 12,9 L/s e 74% (ETE Cafezal) e 9,8 L/s e 72% (ETE Vermelho). 

 

12.3.4. Potenciais Problemas para o SES  

O principal problema no SES de Rolândia é a necessidade de aumento na extensão da 

rede coletora e tratamento do esgoto, além melhorar a eficiência das ETE’s por conta da 

baixa disponibilidade dos corpos hídricos da região. 

 

12.3.5. Potenciais Soluções para o SES  

O Atlas Esgotos (ANA, 2017) estabelece como sugestão de atendimento as metas do 

PLANSAB, para o ano de 2035, o aumento da eficiência de remoção de DBO para 97% 

nas três ETE’s e o aumento da vazão de operação para 20,6 L/s e para 10,3 L/s para as 
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ETE’s Cervin e Vermelho, respectivamente. As soluções do Atlas Esgotos não 

compactuam necessariamente com as estratégias do município ou operadora do SES. 

Na figura a seguir estão ilustrados os sistemas de água e esgoto do município, 

apresentando a localização das captações superficiais e subterrâneas, localização das 

ETE’s, e a inserção do município nas Bacias Hidrográficas.  
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Figura 12.4 - Localização do SAA e SES de Rolândia 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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13. SARANDI 

 

13.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Sarandi tem sua área urbana inserida no divisor de águas de 2 (duas) 

Bacias Hidrográficas de extrema importância para o abastecimento urbano do Norte do 

Paraná: Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí e Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó. O município 

fica próximo a Maringá, um dos grandes polos de desenvolvimento da Região. 

 

13.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAA de Sarandi será apresentado a seguir compreendendo as unidades do sistema 

produtor bem como a situação atual do atendimento de água à população.  

 

13.2.1. Sistema Produtor  

De acordo com o PMSB do município, do ano de 2009, existem apenas captações 

subterrâneas no município, descritas a seguir. 

 Subterrâneas 

O PMSB (2009) cita 50 poços perfurados utilizados para distribuição de água no 

município, gerando aproximadamente 37.000 m³/dia de água tratada. Os poços estão 

listados no quadro a seguir. 

 

Quadro 5 – Captações Subterrâneas de Sarandi 

Poço Nome Poço Nome 

1 Afumusa 26 Novo Independência II 

2 Alvamar I 27 Ouro Preto 

3 Alvamar II 28 Paróquia São Paulo 

4 Ana Elisa 29 Parque Industrial 

5 Barcelona 30 Parque São Pedro 

6 Belém 31 Pessin 

7 Bom Pastor I 32 Poço do Chico 

8 Bom Pastor II 33 Santana 

9 Borsari Neto I 34 São José 

10 Borsari Neto II 35 Sarandi I 

11 Casa da Família 36 Tropical 

12 Cruzeiro 37 Vitória 

13 Fibra de Vidro 38 Jardim Social 

14 Floresta 39 Clube do Vovô 
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Poço Nome Poço Nome 

15 Funasa 40 Vale Azul (Ch. Aer.) 

Poço Nome Poço Nome 

16 Gralha Azul 41 São José III 

17 Ibirapuera 42 Novo Bertioga 

18 Independência III 43 Califórnia 

19 Jardim Bela Vista 44 Coopermibra 

20 Jardim das Flores 45 TV - Cioffi 

21 Jardim Paulista 46 Danilo Massuia 

22 Juraci Terra Guelf 47 Rio de Janeiro 

23 Monte Rey 48 Montreal 

24 Nova Aliança 49 Fábrica de Tubo 

25 Nova Sarandi II 50 Praça Ipiranga 

Fonte: Adaptado de PMSB (2009). 

 

13.2.2. Tratamento de Água 

O município de Sarandi não possui Estação de Tratamento de Água, mas é realizado um 

processo de desinfecção através de cloração individualizado em cada poço utilizado para 

abastecimento de água. 

 

13.2.3. Situação Atual do SAA 

As últimas informações disponibilizadas pelo SNIS sobre abastecimento de água são do 

ano de 2013, onde consta que toda a população urbana do município é atendida pelo 

sistema de distribuição de água, com um per capita de consumo médio de 187,6 

L/hab.dia. A figura a seguir apresenta as principais características do município 

relacionadas ao abastecimento de água. 
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Figura 13.1 - Resumo do SAA de Sarandi 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2013) 

 

13.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

A dificuldade de implementação de captações superficiais para abastecer o município é 

um dos problemas relacionados à produção de água. Um dos fatores que torna pouco 

viável a captação superficial é a distância da sede urbana até mananciais que atendam 

critérios quali-quantitativos.  

Também podemos citar como potencial problema a diminuição do volume explorável dos 

poços, de acordo com o observado em outros mananciais subterrâneos da região, o que 

não permite segurança no abastecimento à população.  

13.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Uma potencial solução para atender a demanda de município é a manutenção dos poços 

de maior vazão e a implementação de um programa para redução de perdas efetivo e 

que consiga melhorar os índices desse critério para o município de Sarandi. 
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13.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

13.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

O município de Sarandi, de acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), possui apenas 7% 

de coleta e tratamento de esgoto para sua população urbana e 4% de atendimento por 

soluções individuais. O restante (89%) não dispõe de coleta e tratamento. A figura a 

seguir mostra a divisão do atendimento urbano de esgoto e as principais informações do 

SES do município.  

 

Figura 13.2 - Diagnóstico Geral do SES de Sarandi  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

13.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Para a avaliação da geração de cargas do município, foi utilizada a mesma metodologia 

do Atlas Esgotos (ANA, 2017) e a sugestão de Von Sperling (2005) de um per capita 

gerado de 54 g/hab.dia de DBO. 

A estimativa chegou a um valor de 4.731,3 kg DBO/dia de carga gerada para Sarandi e 

uma carga remanescente de 4.413,4 kg DBO/dia que são lançadas nos corpos hídricos 

da região, que equivale a uma remoção de apenas 6,7% de toda a carga gerada no 

município. A figura seguinte apresenta o fluxograma de cargas do município. 
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Figura 13.3 - Fluxograma de Cargas de Sarandi 

 

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

 

13.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Para o tratamento do efluente coletado o município dispõe da ETE Sul – Bacia 2, que 

segundo o Atlas Esgotos (ANA, 2017) opera como uma vazão de 50 L/s a uma eficiência 

de 62% de remoção de DBO. 

 

13.3.4. Potenciais Problemas para o SES 

O município não satisfaz as metas que o PLANSAB (2013) prevê para o tratamento de 

esgotos dos municípios da Região Sul, que é de 84% para o ano de 2018, 88% para o 

ano de 2023 e 96% para 2033. 

Ainda, deve-se considerar que a ETE existente no município lança seus efluentes com 

uma carga de DBO superior à capacidade de diluição dos corpos receptores.  

 

13.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

Para solucionar os problemas do SES de Sarandi é necessário ampliar a rede coletora de 

esgoto e consequentemente aumentar a vazão de tratamento.  
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O Atlas Esgotos (ANA, 2017), para atender as metas do PLANSAB, para o ano de 2035, 

sugere que seja implementada uma nova ETE, denominada de ETE Norte, com uma 

eficiência de remoção de DBO de 97% e uma vazão de 169,4L/s, além da ampliação da 

ETE existente para uma vazão de 169,4 L/s com a manutenção da eficiência atual. 

O município e a prestadora de serviço do SES não compactuam necessariamente com as 

medidas propostas pelo Atlas Esgotos e podem ter outras alternativas para solução dos 

problemas do SES de Sarandi. 

Na figura a seguir estão ilustrados os sistemas de água e esgoto do município, 

apresentando a localização das captações subterrâneas, localização das ETE’s, e a 

inserção do município nas Bacias Hidrográficas.  
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Figura 13.4 - Localização do SAA e SES de Sarandi 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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14. MANDAGUAÇU 

 

14.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Mandaguaçu fica no divisor de águas das Bacias Hidrográficas do Rio 

Pirapó e do Rio Ivaí, à noroeste de Maringá. A divisão das bacias hidrográficas e 

localização do município pode ser observado posteriormente na Figura 14.4.  

 

14.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAA de Mandaguaçu será apresentado a seguir compreendendo as unidades do 

sistema produtor bem como a situação atual do atendimento de água à população.  

 

14.2.1. Sistema Produtor 

As informações sobre as captações de água do município foram retiradas do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Mandaguaçu, do ano de 2011. 

 Subterrâneas 

O sistema produtor de água do município conta com a exploração de 4 (quatro) poços 

tubulares profundos para a captação de bruta, totalizando uma vazão total de captação 

de 292,6 m³/h, limitadas a 20 horas por dia, o que representa 67,7 L/s. De acordo com o 

PMSB, essa vazão é suficiente até o ano de 2028 para abastecimento da população. 

 

14.2.2. Tratamento de Água 

O município não possui estações para tratar a água, porém na saída de cada poço, existe 

um tratamento individual com desinfecção e aplicação de flúor.  

 

14.2.3. Situação Atual do SAA 

De acordo com o SNIS (2016), 100% da população urbana do município de Mandaguaçu 

é atendida por abastecimento de água, através de uma extensão de 183,42 km de rede 

de abastecimento. O per capita de consumo médio do município é de 159,7 L/hab.dia. A 

figura a seguir mostra as principais características do SAA de Mandaguaçu. 
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Figura 14.1 - Resumo do SAA de Mandaguaçu 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2013). 

 

14.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

Um dos problemas que podem ocorrer no futuro é o decréscimo da vazão disponível nos 

poços perfurados, como já ocorreu em outros municípios da região, e segundo o PMSB 

(2011), será necessária a operacionalização de um novo poço, já perfurado, em 2028, 

que atenderá a população até o ano de 2041. 

14.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

A operacionalização do novo poço já perfurado, com capacidade para exploração de   

100 m³/h aliado a um processo de tratamento da água captada, é uma solução potencial 

para a manutenção do SAA de Mandaguaçu. 

14.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

14.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

Segundo o Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município de Mandaguaçu tem um índice de 

coleta e tratamento de esgoto de 22,9% e 40,1% com tratamento por soluções 

individuais, para sua população urbana. Os 37% restantes não possuem coleta e 

tratamento. De acordo com o SNIS (2016), 38,34 km de rede coletora fazem parte do 
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SES de Mandaguaçu. A figura seguinte mostra as principais características do SES do 

município. 

 

Figura 14.2 - Diagnóstico Geral do SES de Mandaguaçu 

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

14.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Através da metodologia proposta e os percentuais de coleta e tratamento de esgoto, 

apresentados no Atlas Esgotos (ANA, 2017), e com as informações de carga gerada per 

capita propostas por Von Sperling (2005), de 54 g/hab.dia de geração de DBO, foi 

possível gerar o fluxograma de cargas de Mandaguaçu. 

O município tem uma carga total de DBO gerada de 1.015,6 kg DBO/dia e ao final de 

todos os processos de tratamento, lança nos corpos hídricos uma carga remanescente 

de 587,2 kg DBO/dia. A figura a seguir apresenta o fluxograma de cargas do município. 
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Figura 14.3 - Fluxograma de Cargas de Mandaguaçu 

 

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

 

14.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

Para atender a demanda do tratamento de esgotos do município, Mandaguaçu possui 

uma estação para tratar os efluentes, a ETE Atlântico, que, segundo o Atlas Esgotos 

(ANA, 2017) opera com uma vazão afluente de 6,4 L/s e uma eficiência adotada para 

remoção de DBO de 79%. 

 

14.3.4. Potenciais Problemas para o SES  

A baixa cobertura no atendimento de esgoto é o principal problema de Mandaguaçu, 

onde apenas 22,9% do município têm rede coletora e 40,1% passa por tratamento 

através de soluções individuais, totalizando 63% da população urbana com algum tipo de 

tratamento dos efluentes, que não atinge as metas previstas pelo PLANSAB (2013), a 

qual prevê para o sul do país, uma meta de 84% de domicílios urbanos servidos por rede 

coletora ou fossa séptica para o ano de 2018, 88% para o ano de 2023 e 96% para 2033. 

 

14.3.5. Potenciais Soluções para o SES 

A solução principal para o sistema de esgotamento sanitário de Mandaguaçu é a 

ampliação da rede coletora de esgoto e consequentemente da vazão de operação da 

estação de tratamento. 
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O Atlas Esgotos (ANA, 2017) prevê uma ampliação da rede coletora e da ETE, que 

passaria para uma vazão de operação de 11,4 L/s e uma eficiência de remoção de DBO 

de 90% para o ano de 2035.  

As alternativas propostas pelo Atlas Esgotos não necessariamente são as mesmas 

alternativas que a operadora de esgotos e o município julguem ser a melhor para o 

município. 

Na figura a seguir estão ilustrados os sistemas de água e esgoto do município, 

apresentando a localização das captações subterrâneas, localização da ETE e a inserção 

do município nas Bacias Hidrográficas.  
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Figura 14.4 - Localização do SAA e SES de Mandaguaçu 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  
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15. JATAIZINHO 

 

15.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O município de Jataizinho está completamente inserido na Bacia Hidrográfica do Rio 

Tibagi, uma das Bacias mais importantes para região Norte do Estado. O mapa ao final 

do item mostra a localização do município e a delimitação da bacia hidrográfica. 

 

15.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAA de Jataizinho será apresentado a seguir compreendendo as unidades do sistema 

produtor bem como a situação atual do atendimento de água à população.  

 

15.2.1. Sistema Produtor  

O município tem 3 (três) captações, sendo 2 (duas) delas subterrâneas e uma superficial. 

As informações sobre as captações de água do município foram extraídas do Atlas Água 

(ANA, 2010). 

 Superficiais 

A captação superficial está localizada no Rio Tibagi com uma vazão de 50 L/s, ao norte 

da área urbana do município. 

 Subterrâneas 

Existem 2 (duas) captações subterrâneas em Jataizinho, o Poço 1, com uma vazão de 

5,5 L/s e o Poço 2, com uma vazão de 12,5 L/s. 

 

15.2.2. Tratamento de Água 

Toda água captada é encaminhada para a Estação de Tratamento de Água (ETA) do 

município, que possui uma capacidade de operação de 75 L/s e abastece toda a parcela 

urbana de Jataizinho. 

 

15.2.3. Situação Atual do SAA 

O município de Jataizinho possui, de acordo com o SNIS (2016), 100% de sua população 

urbana com abastecimento de água, com uma extensão de 73,37 km de rede. O per 

capita de consumo médio de água do município é de 142,4 L/hab.dia, conforme está 

apresentado na figura seguinte, além de outras informações do SAA.  
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Figura 15.1 - Resumo do SAA de Jataizinho 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2016). 

15.2.4. Potenciais Problemas para o Abastecimento de Água no Final de Plano 

Um problema no abastecimento de água de Jataizinho é a possibilidade de lançamento 

de esgoto a montante do ponto de captação superficial do município, comprometendo 

boa parte da vazão para abastecimento humano. 

15.2.5. Potenciais Soluções/Incrementos para o Abastecimento Humano 

Como potencial solução para o município, é visto a proteção da bacia hidrográfica do Rio 

Tibagi, a manutenção da estrutura da ETA, bem como dos poços que estão em operação 

e fazem o abastecimento do município.  

 

15.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

15.3.1. Diagnóstico Geral do SES 

O município de Jataizinho possui, conforme informações do Atlas Esgotos (ANA, 2017), 

89% de toda sua população urbana com atendimento de coleta e tratamento de esgoto, 

enquanto 10% da população não dispõem de coleta nem tratamento e 1% utiliza métodos 

de soluções individuais, por exemplo, fossa séptica.  

Esses índices deixam Jataizinho em posição confortável em relação ao tratamento de 

esgoto da região. A meta do PLANSAB (2013) para os municípios do sul do país é de 
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84% de cobertura (entre rede coletora e fossas sépticas) da área urbana para 2018, 88% 

para 2023 e 96% para 2033, ou seja, o município está dentro dos limites do atual ano. A 

seguir estão apresentadas as principais informações sobre o SES do município. 

 

Figura 15.2 - Diagnóstico Geral do SES de Jataizinho  

 

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e SNIS (2016). 

 

Os corpos hídricos próximos do município possuem capacidade suficiente diluição dos 

efluentes gerados pela área urbana, principalmente pela proximidade do Rio Tibagi, que 

tem uma das maiores vazões da região e é extremamente importante para o 

desenvolvimento do Norte do Estado. 

 

15.3.2. Estimativa de Carga Gerada (DBO) 

Utilizando um per capita de geração de carga orgânica de 54 g/hab.dia, sugerido por Von 

Sperling (2005) e aplicando na metodologia utilizada no Atlas Esgotos (ANA, 2017), 

chega-se em um total de carga gerada de 622,6 kg DBO/dia, e depois de todo processo 

de tratamento, é lançada uma carga remanescente de 120,1 kg DBO/dia. O fluxograma 

de cargas do município de Jataizinho está apresentado na sequência.  
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Figura 15.3 - Fluxograma de Cargas de Jataizinho 

 

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

 

15.3.3. Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s 

O município de Jataizinho faz o tratamento de esgoto através da ETE Jataizinho, que 

lança seu efluente tratado no Rio Tibagi e, de acordo com o Atlas Esgotos (ANA, 2017), 

possui uma vazão afluente de 50 L/s e uma eficiência adotada para remoção de DBO de 

90%. 

 

15.3.4. Potenciais Problemas para o SES  

O município opera o esgoto de forma satisfatória, com uma ETE bem estruturada com 

eficiência de remoção de DBO acima dos padrões utilizados na região e uma capacidade 

de diluição boa. Um potencial desafio é a manutenção das condições de operação da 

ETE e seguir aumentando o percentual de rede coletora. 

 

15.3.5. Potenciais Soluções para o SES  

A principal recomendação para o município é o incremento na extensão da rede coletora 

para que seja possível aumentar o atendimento do serviço prestado, que é considerado 

satisfatório em termos de cobertura e eficiência. 
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Figura 15.4 - Localização do SAA e SES de Jataizinho 

 

Adaptado de Atlas Esgotos (ANA, 2017) e PDRH (2017).  




