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É impossível pretender administrar bem um território ocupado sem conhecê-lo 

suficientemente. 

 (MARICATO, 2001, p.71).  

 

[...] é preciso olhar o regional, o nacional, ou global para se entender o local. (SPOSITO, 

2011, p. 130). 

 

 



 

 

 

“DO MODELO DE CIDADE-JARDIM À METROPOLIZAÇÃO: EVIDÊNCIAS DO 
URBANISMO À BRASILEIRA NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO PARANÁ” 

 
RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo compreender a maneira pela qual as relações entre a gestão 
pública e o mercado imobiliário configuram a organização sócio-espacial do município de 
Maringá que constitui uma região metropolitana desde 1998, e também identificar e analisar 
os desdobramentos de ordenamento do território em relação às diretrizes, ações e política para 
o Planejamento Urbano e Regional, partindo da análise de uma cidade planejada, cuja origem 
remete ao modelo de cidade-jardim. A pesquisa pretende investigar como ocorreu o processo 
de Planejamento na região de Maringá na qual, mesmo com a existência de instrumentos de 
legislação urbana, gestão e política, o quadro de segregação sócio-espacial se configura. Com 
relação às pesquisas realizadas permite-se afirmar que o modelo de cidade-jardim implantado 
em Maringá, em sua origem, não foi garantia do controle do processo de urbanização e 
planejamento. O Município, apesar de todas as transformações econômicas e ações de 
planejamento físico-territorial apresenta traços manifestos de desequilíbrio social na produção 
do espaço. Assim, a dinâmica urbana e regional de Maringá também produz a segregação no 
entorno e revela indicativos de uma situação derivada de uma Região Metropolitana, 
provocando êxodo de população para os Municípios vizinhos. Para possibilitar essa análise 
parte-se de uma revisão de trabalhos publicados sobre o processo de urbanização brasileiro, 
implantação do modelo de cidade-jardim e a constituição de Regiões Metropolitanas. Após as 
pesquisas referentes às Regiões Metropolitanas do Estado do Paraná e sobre as cidades 
planejadas, foram identificadas quatro importantes cidades do Norte do estado: Umuarama, 
Cianorte, Maringá e Londrina, sendo que para este trabalho optou-se por destacar a região de 
Maringá.  
 
Palavras-chave: Cidade-jardim, segregação sócio-espacial, Regiões Metropolitanas.



 

 

 “THE GARDEN CITY MODEL OF METROPOLIZATION: EVIDENCE OF URBAN 
BRAZIL IN THE NORTHERN REGION OF PARANÁ STATE” 

 
ABSTRACT  

This work aims to understand the way relations between public administration and the 
housing market configure the spatial organization of the city and the region. In addition, it 
identifies and analyzes the consequences of spatial planning in relation to techniques, actions, 
and policies of Urban and Regional Planning. The planned city analyzed has the 
characteristics of the model garden city, and today, it is a city pole of the metropolitan area.  
The research aims to investigate how the process of Urban and Regional Planning in the 
region of Maringá occurred, in which, even with instruments of urban legislation, policy, and 
management, the framework of spatial segregation is configured. The research indicates that 
when the garden city model was first implemented at the foundation of Maringá city it did not 
ensure the control of the urbanization and planning processes. The city, despite all the 
economic changes and physical and territorial planning, displays traits which show the social 
imbalance in the production of space. Thus, Maringá also suffers from segregation of the 
environment and shows a situation of a metropolitan area, causing an exodus of population to 
the neighboring municipalities. This analysis started from a review of published works in 
urbanization process in Brazil, the deployment of the garden city model, and the constitution 
of metropolitan areas. After, the research related to the metropolitan areas in Paraná state and 
planned cities, four major cities were identified in the north of the state: Umuarama, Cianorte, 
Maringá, and Londrina. For this work, the region of Maringá was analyzed. 

 
Keywords: Garden City, socio-spatial segregation, metropolitan areas. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Localização das cidades do Paraná: Umuarama, Cianorte, Maringá e Londrina...... 18 

Figura 2. Localização das cidades-jardins inglesas .................................................................. 19 

Figura 3. Mapa de expansão do Perímetro Urbano do Município de Maringá, PR ................. 20 

Figura 4. Propaganda do café - Anúncio veiculado em 1958 em jornais e revistas da época, 
esta foi extraída da revista Anuário "Sul do Brasil" n° 21 ....................................................... 26 

Figura 5. Publicação em jornal da venda de loteamentos......................................................... 31 

Figura 6. Avenida Brasil no final da década de 40: Maringá Velho em primeiro plano .......... 32 

Figura 7. Vista da Avenida Brasil no ano de 1946, Maringá Velho......................................... 33 

Figura 8. Perímetro Urbano de Maringá (1950) e aprovação de loteamentos fora do Plano 
Inicial. ....................................................................................................................................... 33 

Figura 9. Imagem aérea da cidade de Maringá (ano 1954) ...................................................... 34 

Figura 10. Início dos anos 60, vista aérea. ............................................................................... 34 

Figura 11. Área parcelada de Maringá (década de 70) e em cinza claro os loteamentos 
aprovados nesse período. .......................................................................................................... 35 

Figura 12. Década de 80, início da verticalização de Maringá ................................................. 36 

Figura 13. Expansão do núcleo urbano (décadas de 50 e 70) e Área parcelada de Maringá 
(década de 90) e em cinza claro os loteamentos aprovados nesse período. ............................. 38 

Figura 14. Panorama parcial de Maringá (2003) ...................................................................... 39 

Figura 15. Vista aérea das cidades de Iguaraçu e Ivatuba ........................................................ 40 

Figura 16. Mapa de evolução da ocupação urbana de Maringá, PR ........................................ 41 

Figura 17. Evolução da malha urbana de Maringá - Sarandi (1960-2009). ............................. 42 

Figura 18. Situação dos Planos Diretores no estado do Paraná em junho de 2009. ................. 45 

Figura 19. Plenária da Conferência de Revisão do Plano Diretor de Maringá ......................... 49 

Figura 20. Área do Novo Centro (1985) e novos empreendimentos em construção (2010), 
Maringá ..................................................................................................................................... 51 

Figura 21. Destaque aos Municípios de Paiçandu, Maringá e Sarandi .................................... 52 

Figura 22. Área do Bairro Santa Felicidade, Maringá .............................................................. 53 

Figura 23. Realidade de Sarandi - Loteamento Jardim das Torres ........................................... 54 

Figura 24. Condomínio Residencial Ecogarden ....................................................................... 55 

Figura 25. Anteprojeto da cidade de Maringá – Jorge de Macedo Vieira. ............................... 58 

Figura 26. Poeira nas ruas sem asfalto de Paiçandu, PR e Jardim Bela Vista 2 (Sarandi, PR).
 .................................................................................................................................................. 67 

Figura 27. Localização das famílias com renda acima de 10 salários-mínimos na RMM, ano 
2000. ......................................................................................................................................... 69 

Figura 28. Porcentagem de famílias por classe de renda mensal per capita que recebem até ½ 
salário mínimo da RMM por AED´s (ano 2000). ..................................................................... 70 



 

 

Figura 29. Regiões metropolitanas institucionalizadas no estado do Paraná ........................... 73 

Figura 30. Municípios integrantes da Região Metropolitana de Londrina (inclui os municípios 
que estão em processo de inclusão) .......................................................................................... 74 

Figura 31. Municípios da Região Metropolitana de Maringá .................................................. 76 

 



 

 

Lista de Tabelas 
 

Tabela 1. Percentual relativo ao valor de transformação industrial ......................................... 14 

Tabela 2. Evolução da População urbana e rural do município de Maringá, PR ..................... 38 

Tabela 3. População da Região Metropolitana de Maringá...................................................... 44 

Tabela 4. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá - Aspectos Sociais ..... 61 

Tabela 5. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá - Saneamento básico .. 63 

Tabela 6. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá - Escolaridade ............ 64 

Tabela 7. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá – Indicadores Sociais . 65 

Tabela 8. População da Região Metropolitana de Londrina. ................................................... 75 

Tabela 9. População com 15 anos ou mais que trabalha e/ou estuda do aglomerado urbano de 
Maringá e a mobilidade pendular para outros Municípios e para a cidade pólo ...................... 81 

Tabela 10. Valor adicionado fiscal da Região Metropolitana de Maringá ............................... 83 

 



 

 

SUMÁRIO 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 13 

2 O PLANEJAMENTO REGIONAL COMO ESTRATÉGIA DE OCUPAÇÃO DAS 
TERRAS DO NORTE DO PARANÁ...................................................................................... 24 

2.1 A organização do território regional ......................................................................... 24 

2.2 A colonização das terras do Norte do Paraná e o discurso publicitário ................... 29 

2.3 Marcos históricos, gestão e o crescimento intra-urbano em Maringá ...................... 32 

3 O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E A QUESTÃO METROPOLITANA ................. 43 

3.1 Os Planos Diretores de Maringá ............................................................................... 43 

3.2 Resultado dos Planos não integrados ....................................................................... 51 

4 O BINÔMIO DE CRESCIMENTO E POBREZA .......................................................... 56 

4.1 A manifestação da segregação sócio-espacial .......................................................... 56 

4.2 A pobreza também é planejada: resultantes do “urbanismo à brasileira” ................ 60 

4.3 Fragmentação e/ou unidade do território .................................................................. 67 

5 GOVERNANÇA METROPOLITANA ........................................................................... 72 

5.1 Formação da Região Metropolitana de Londrina ..................................................... 72 

5.2 Formação da Região Metropolitana de Maringá ...................................................... 76 

5.3 Desafios à questão metropolitana ............................................................................. 79 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................. 86 

Referências ............................................................................................................................... 89 

Anexo A - fotos ........................................................................................................................ 98 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na Europa da segunda metade do século XIX assiste-se o surgimento de modelos 

utópicos de comunidades urbanas, alternativas aos modelos de desenvolvimento e 

planejamento urbano existentes no contexto da afirmação da urbanização capitalista 

industrial. 

Pretende-se analisar o modelo de cidade-jardim, dentre outros modelos internacionais, 

adaptado no momento da criação do projeto da cidade de Maringá em 1944, localizada no 

Norte do Estado do Paraná. O estudo dessa influência será realizado a partir da análise da 

construção de uma ideologia da organização espacial até a constituição da Região 

Metropolitana de Maringá, na qual essa cidade é considerada sede desta região. 

Nesse contexto, o subtítulo do trabalho “urbanismo à Brasileira” se refere a um artigo 

escrito por Ferreira (2011) o qual será discutido e analisado por meio das pesquisas 

realizadas. 

As pesquisas a respeito desse modelo iniciam-se a partir da Revolução Industrial, na 

segunda metade do século XVIII, e num segundo estágio desse processo, identificam-se 

melhorias nas condições de vida dos trabalhadores por meio dos avanços técnicos, 

tecnológicos e da urbanização das cidades. 
 
As cidades comerciais européias eram o lugar da riqueza acumulada na primeira fase 
do capitalismo. Já se constituíam espaços de concentração de capitais disponíveis 
acumulados com o mercantilismo, eram o espaço do poder econômico e político 
(lugar de moradia dos capitalistas e sede dos Estados Modernos), e nelas também se 
concentrava uma grande reserva de força de trabalho. Além disto, o capitalismo 
comercial ajudou a criar nas cidades uma infra-estrutura muito importante para o 
desenvolvimento industrial. Houve um grande avanço técnico e científico, formou-
se uma rede bancária e um mercado urbano, pois na medida em que, afastados de 
suas condições de produção no campo e impedidos de continuar a realizar sua 
produção artesanal, os trabalhadores tornaram-se consumidores necessários à sua 
sobrevivência. (SPOSITO, 1988, p. 51). 

 

Observa-se assim a despeito da crise decorrente da urbanização acelerada e do 

crescimento populacional, o aumento da expectativa de vida, aumento do nível de vida do 

trabalhador, aceleração do processo de industrialização, e, conseqüentemente a evolução da 

produção científica bem como o incremento demográfico, conforme se vê em autores como 

Sposito (1988) e Singer (1998). 

Sabe-se que esse aumento da qualidade de vida é contestado por muitos estudiosos 

como Hobsbawm (1981); Engels (1986) e Hall (1995), pois o crescimento acelerado da 
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urbanização gerou problemas sociais que passaram a demandar do Estado, ações que 

passaram gradativamente a constituir-se em base para a atividade do planejamento. 

No Brasil, a crescente urbanização dos últimos cinqüenta anos refletiu no território, 

expressões da desigualdade sócio-espacial, perceptível na expansão periférica urbana 

resultante, em parte, de movimentos de evasão e migração do campo de pequenas cidades de 

inúmeras parcelas de famílias que buscaram uma solução para sua sobrevivência, tendo em 

vista o modelo de urbanização no país. 

Tendo em vista a condição de “São Paulo como pólo dominante do mercado unificado 

nacional” 1

Tabela 1. Percentual relativo ao valor de transformação industrial 

 onde até o início da década de 70 concentrava população, empregos, rodovias e 

até tecnologia de ponta, iniciou-se o processo de descentralização estabelecido por meio das 

diretrizes do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). Apesar de seu objetivo explícito, 

segundo Schiffer (1999) essa política de redistribuição das atividades industriais não alterou 

consideravelmente a concentração na capital paulista como se pode observar na Tabela 1. 

 

Estado 1970 1975 1980 

São Paulo 56,6 55,9 52,4 

Rio de Janeiro 15,3 13,5 10,9 

Minas Gerais 7,0 6,3 8,0 

Rio Grande do Sul 6,2 7,5 7,4 

Paraná 3,0 4,0 4,0 

Santa Catarina 2,7 3,3 3,6 

Bahia 1,5 2,1 3,1 

Pernambuco 2,1 2,2 1,8 

Fonte: Schiffer (1999, p. 102) 

Nesse sentido, verifica-se alterações no incremento industrial em outras regiões, razão 

pela qual se provocou os deslocamentos populacionais às diversas regiões do país, inclusive 

no Estado do Paraná. 

Especificamente no estado do Paraná, a região metropolitana de Curitiba e os núcleos 

urbanos de Londrina e Maringá - denominado por Moura (2004) como focos concentradores 

dos movimentos populacionais - foram considerados os municípios que a partir do ano de 

1950 acolheram a maioria da população paranaense que buscavam melhores condições de 

vida. 
                                            
1 Refere-se ao título do capítulo: SCHIFFER, S. R. São Paulo como pólo dominante do mercado unificado 
nacional. In: DÉAK. C.; SCHIFFER, S.R. O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: Edusp, 1999.p. 73-
110. 



15 

 

Dentro do estado destacam-se inúmeras famílias que migraram do campo em direção a 

cidade principalmente, devido à modernização da agricultura associada à crescente 

industrialização que gerou, ao mesmo tempo, o esvaziamento de áreas rurais em alguns 

municípios, o crescimento de conflitos e de segregação sócio-espacial. 

O povoamento do Norte do Paraná ocorreu no início do século XVII cujas principais 

atividades econômicas realizadas segundo Swain (1988) foram centradas no cultivo da erva-

mate e na exportação do gado, além da agricultura de subsistência e a criação de suínos. 

Entretanto, foi devido à atividade cafeeira que se verifica a ocupação propriamente dita dessa 

região, ocasionada pelo avanço da ocupação em direção a cidade de Ourinhos em São Paulo 

até o norte do Paraná. Tal processo foi responsável por interligar os núcleos urbanos 

localizados em um eixo conectados pelas rodovias e ferrovias ligando as cidades de: Londrina 

(1934), Maringá (1947), Cianorte (1953) e Umuarama (1955). 

Devido a essa disposição das cidades e também com o incentivo do governo estadual 

do Paraná identifica-se o início de uma primeira tentativa de planejamento regional, 

concebido como “Plano de Desenvolvimento do Paraná”, elaborado em 1963 pela Sociedade 

de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais2

O município foi colonizado inicialmente por investidores ingleses e pela atuação da 

Companhia de Terras Norte do Paraná 

 (SAGMACS). 

Dentre essas cidades, destaca-se para o presente trabalho o município e a formação da 

Região Metropolitana de Maringá.  

3

O povoamento do Norte do Paraná se difere do modelo paulista, que se caracterizou 

pela ocupação de terras por uma elite de fazendeiros 

. Esse empreendimento foi liderado pelo empresário 

Lord Lovat (sócio da Companhia de Plantação de algodão na África) que foi convidado pelos 

empresários da elite paulista a visitar terras paranaenses com o objetivo de cultivar algodão, 

mas que, por fim, interessou-se pelas propriedades, negócios ferroviários e imobiliários 

visando terras devolutas.  

4

                                            
2 Esse plano foi realizado mediante solicitação da Comissão de Planejamento Econômico do Estado (PLADEP) e 
da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná (CODEPAR). “O Estado apresentava-se 
fundamentalmente desintegrado, comportando áreas que, de ponto de vista das funções econômicas ou sociais, 
são freqüentemente isoladas ou tributárias de sistemas extra-estaduais” e recomendava: “[...] Para que o Estado 
do Paraná se desenvolva no sentido da sua autonomia e organicidade interna, é indispensável que crie um 
sistema unificado de pólos urbanos ligados a eixos de comunicação” (CUNHA, 2007, p. 10).  
3 Na década de 1940, devido às más safras de algodão, a empresa redirecionou seus investimentos à colonização. 
Posteriormente, foi vendida para investidores brasileiros e passou a chamar-se Companhia Melhoramentos Norte 
do Paraná (PEREIRA, 2007, p. 22). 
4 Ver OLIVEIRA, José Oswaldo Soares de. Contribuição ao Estudo das Origens da Ideologia do 
Planejamento Moderno no Brasil: Domingos Jaguaribe e as Propostas dos Núcleos Coloniais: 1874-1900. 
Faces do Planejamento Territorial no Processo de Modernização sob o Complexo Cafeeiro Paulista. São Paulo, 
SP, 1997. 2 v. (380 f.): Tese (doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1997. 

. No Norte do Norte do Paraná, as terras 
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foram ocupadas, inicialmente, por imigrantes europeus e depois pelos imigrantes paulistas 

que procuraram se estabelecer por conta própria, atraídos pelas propagandas de alta fertilidade 

do solo e clima propício para cultivo, assim como também a facilidade de financiamento para 

a compra das terras. 

Nesse contexto, percebe-se que a economia brasileira continua preservando intactas as 

estruturas e “as principais funções urbanas tenderam a se concentrar nos principais centros 

exportadores que se modernizaram e europeizaram enquanto os núcleos urbanos das zonas 

interioranas vegetavam na ordem da grande propriedade, mantendo as tradições” (COSTA, 

1977, p.206). Ou seja, o sistema colonial de produção e a exportação de produtos tropicais, 

assim como a estrutura social do trabalho escravo e o sistema patriarcal eram ainda mantidos 

em pequenos núcleos urbanos. 

Pode-se ainda dizer que as transformações ocorridas na segunda metade do século 

XIX – abolição da escravatura, desenvolvimento das redes de transportes, imigração e 

industrialização – não foram suficientes para alterar fundamentalmente a orientação da 

economia, mas contribuíram para a formação de um incipiente mercado interno, estimulando 

a urbanização (COSTA, 1977, p.206). 

A crise sócio-urbana brasileira partiu de uma herança do período agroexportador e 

conforme explica Oliveira (1982, p. 38),  
Nós temos um processo que apresenta polarizações muito radicais, uma economia 
que fundada na monocultura em várias regiões do Brasil, e que, por essa razão não 
criou como na Europa, a imensa cadeia de aldeias e pequenas vilas, produziu assim, 
uma extrema polarização, um vasto campo movido pelo latifúndio-minifúndio. 
(OLIVEIRA, 1982, p. 38). 
 
 

Ainda que no início da colonização as terras do Norte do Paraná fossem divididas em 

lotes de pequeno tamanho, como na Europa, a introdução de máquinas novas culturas 

mecanizadas demandavam propriedades rurais de maior tamanho, e, dessa forma muitos 

produtores se viram pressionados a vender suas terras e rumarem às cidades (DOMINGOS, 

2010, p. 89). 

Maringá, município localizado no Norte do Paraná, diferencia-se de outros municípios 

brasileiros por caracterizar-se em sua organização espacial pelo modelo de cidade-jardim de 

inspiração inglesa. 

Baseado em estudos de pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá verifica-se 

que esse modelo é analisado segundo duas linhas de abordagem. Autores como Rego (2009) 

defendem a construção e adaptação do modelo físico seguindo as propostas de Ebenezer 

Howard (principal idealizador do modelo de cidade-jardim) e autores como Cordovil e 
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Rodrigues (2010) comprovam nas pesquisas, o hibridismo de modelos associados a uma 

estratégia de construção da cidade ao planejamento urbano de Maringá. 

Destaca-se que Jorge Macedo Vieira5 foi o engenheiro responsável pelo planejamento 

de Maringá, cujas influências têm origem no trabalho do arquiteto Barry Parker 6

O conceito de cidade-jardim foi desenvolvido na Europa no século XIX a partir de 

propostas de idealizadores: Charles Fourier (1722-1837); Robert Owen (1771-1858); 

Ebenezer Howard (1850-1928), expresso no movimento culturalista como apresenta Choay 

(1965), e no Brasil, exerceu forte influência a partir do século XX em algumas cidades 

brasileiras e bairros-jardins. Um exemplo de bairro-jardim é o bairro Jardim América

. Segundo 

entrevistas com a professora da Universidade Estadual de Maringá, Dra. Fabíola Cordovil 

(2011) supõem-se que Barry Parker trabalhou na Companhia City no mesmo período em que 

Jorge Macedo Vieira foi estagiário, no momento em que se criou o Jardim América. O 

pragmatismo de Jorge Macedo Vieira foi bastante influenciado pelo Town Planning in 

practice, de Raymond Unwin, pois foi encontrado no seu acervo um exemplar desse livro.  

7

Além disso, é importante destacar no trabalho do autor Rego (2007) a aproximação 

desse modelo com o contexto regional a qual se inserem as quatro cidades (Londrina, 

, 

implantado na cidade de São Paulo em meados de 1910. 

Em contraposição as propostas modernas de desenho urbano, a proposta de cidade-

jardim revela-se o traçado orgânico. Os traçados das ruas seguem a topografia do terreno, 

respeitando as curvas de nível do local, instalando a cidade em meio à vasta arborização e 

abundante vegetação oriunda da mesma. 

No Estado do Paraná duas cidades foram planejadas seguindo alguns princípios desse 

modelo: Maringá (1945) e Cianorte (1953). Trata-se de um modelo que propõe o 

agrupamento humano dentro de um limite de 30.000 habitantes em condições de usufruir as 

vantagens do campo e da cidade e ao mesmo tempo proporcionar moradias de baixo custo 

para os habitantes da cidade.  
 
Howard se refere ao conceito como o campo que é cidade. A aparente contradição se 
resolve quando se esclarece que o terreno rural, mais barato que o urbano, é a 
condição essencial ao projeto sócio-espacial ao autor. A área de cada novo núcleo 
deveria ser comprada e urbanizada por humildes trabalhadores, os quais, por 
definição, teriam parcos recursos para suas necessidades de alojamento. 
(SZMRECSANYI, 2003, p.246). 
 
 

                                            
5 No Brasil, o engenheiro paulista Jorge de Macedo Vieira projetou quatro cidades com influências desse 
modelo de cidade: Águas de São Pedro (1940); Maringá (1947); Pontal do Sul (1951) e Cianorte (1955). 
(BONFATO, 2003, p.81). 
6 Barry Parker juntamente com o Raymond Unwin projetou apenas Letchworth, primeira cidade-jardim inglesa. 
7 O bairro Jardim América pode ser estudado com mais profundidade em Wolff, 2001. 
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Maringá, Cianorte e Umuarama) como se pode observar na Figura 1 ao modelo das cidades-

jardins inglesas de Howard (Figura 2). 
 
[...] o diagrama original de Howard era uma constelação de cidades, 
interdependentes, circundadas por cinturões verdes e conectadas pela ferrovia que 
favoreceria a união cidade-campo e permitiria usufruir as vantagens dos dois. A 
cidade-jardim planejada seria parte de um conjunto de cidades planejadas, cada um 
tendo um desenho diferente das demais, e mesmo assim, o todo fazendo parte de um 
plano amplo e bem elaborado. Esse plano determinava que cada cidade estaria 
estabelecida a uma pequena distância da zona rural da sua vizinha de tal forma que 
para ir-se de uma até outra, mais distante, uma pessoa percorreria uma distância de 
apenas dez milhas, o que poderia ser feito em poucos minutos de trem. [...] 
E se o desenho de Maringá incorporou os princípios formais de cidade-jardim 
desenhadas por Unwin, estamos então diante de um caso único em que, depois de se 
distanciarem, as idéias de Howard e de Unwin voltaram a se aproximar?(REGO, 
2007, p. 20) 
 

Figura 1. Localização das cidades do Paraná: Umuarama, Cianorte, Maringá e Londrina 
Fonte: adaptado de IBGE (2009). 
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Figura 2. Localização das cidades-jardins inglesas 
Fonte: Google Maps (2012). 

 

Ao mesmo tempo em que o desenho da cidade-jardim serviu de base de referência para 

a construção da paisagem urbana da cidade de Maringá, observou-se um processo de 

crescimento populacional rápido e intenso cuja conseqüência se verifica na expansão do 

perímetro urbano do núcleo inicial planejado (Figura 3). O plano original projetava para o 

município uma população de 200.000 habitantes, e, de acordo com os dados do censo do ano 

de 2010, já excede esse número e alcança 357.117 habitantes. 

Segundo Galvão, Rodrigues e Tonella (2009) esse crescimento populacional gerou um 

processo de segregação sócio-espacial nas periferias da própria cidade e na região 

metropolitana, ou seja, nos municípios limítrofes a Maringá. 

Analisa-se a cidade de Maringá, planejada seguindo alguns princípios do modelo de 

cidade-jardim que foi adaptado a realidade brasileira, a formação da região metropolitana até 

a atualidade. Conforme as pesquisas realizadas, verifica-se que o debate regional está ligado 

desde o início do planejamento urbano de Maringá, conforme já citado a partir de estudos da 

SAGMACS. 
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Figura 3. Mapa de expansão do Perímetro Urbano do Município de Maringá, PR 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, elaborado por UEHARA, 2011. 

 

Atualmente o município de Maringá é cidade-pólo de uma Região Metropolitana 

localizada no estado do Paraná instituída por Lei Complementar Estadual. 

O debate regional teve início no século XIX na Alemanha, e ainda, segundo Diniz 

(2003), o planejamento regional foi resgatado por duas escolas principais: a escola americana 

de Walter Isard (1956) e a escola francesa de François Perroux (1960). No Brasil entre as 

décadas de 40 e 60 foram criadas superintendências regionais como a SUDENE, SUDAM e a 

SUFRAMA8

A instituição das Regiões Metropolitanas brasileiras iniciou-se a partir de oito 

Municípios pólos estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 a 

.  

A partir da década de 60 iniciou-se o questionamento aos “fundamentos teóricos e o 

pequeno alcance social das políticas de desenvolvimento regional, bem como o 

comprometimento destas com os interesses da classe dominante.” (DINIZ, 2003, p. 99), essa 

discussão teve início nos Estados Unidos, chegando até o Brasil. 

                                            
8 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus. 
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partir da Lei complementar nº 14/73, e no ano seguinte, foi instituída por meio da Lei 

Complementar nº20/74 a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Com a Constituição de 1988 a instituição das regiões metropolitanas brasileiras passa 

para a competência da legislação a compor a esfera de interesses dos estados, ou seja, essas 

deveriam integrar a organização e executar o planejamento regional baseado em funções 

públicas de interesse comum a todos os Municípios que faziam parte desse núcleo. 

Segundo o artigo 21 da Constituição Estadual do Paraná (PARANÁ, 1998) com 

relação às regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
Art. 21. O Estado instituirá, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum, assegurando-se a participação dos Municípios 
envolvidos e da sociedade civil organizada na gestão regional. (PARANÁ 
CONSTITUIÇÃO, 1989). 

 

Transcorridos mais de trinta anos, de acordo com o Observatório das Metrópoles 

(2011), o país tem hoje 37 Regiões Metropolitanas, além de três Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (RIDES), somando 482 municípios, além de Distrito Federal, ou seja, 8,6% 

do total dos municípios brasileiros. 

Por meio de pesquisas do Observatório das Metrópoles foram classificadas seis 

categorias hierárquicas dos espaços metropolitanos. A Região Metropolitana de Maringá 

corresponde a mesma categoria do Vale do Aço, classificada como Categoria 6, os quais 

agregam espaços não metropolitanos (Teresina, Vale do Aço, Maringá, Foz do Itajaí, 

Carbonífera, Porto Velho, Macapá, Rio Branco, Palmas, Boa Vista e Tubarão). 
 
É importante destacar que os espaços metropolitanos foram classificados por meio 
de avaliação da capacidade destes aglomerados urbanos polarizarem o território 
brasileiro nas escalas nacional, regional e local, além de hierarquizar os municípios 
abarcados pelas Regiões metropolitanas segundo o grau de integração com a 
dinâmica metropolitana (DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS, 2009). 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto ao 

resultado do censo do ano de 2010, a contagem da População total da Região Metropolitana 

de Maringá (25 municípios) é de 612.617 mil habitantes. A cidade pólo concentra atualmente 

357.117 mil habitantes. 

Pode-se verificar em regiões de mesma categoria de espaços não metropolitanos a 

comparação realizada por Moura (2002) quanto ao modelo de gestão de Santa Catarina à 

região do Norte do Paraná, 
O modelo de gestão regional proposto por Santa Catarina apresenta uma intenção 
organizadora do espaço em sua totalidade, mas submete-se às articulações que se 
dão em torno dos Fóruns de Desenvolvimento Regional, bastante ajustados aos 
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moldes do "princípio gestionário". Esses fóruns pretendem estabelecer acordos entre 
as organizações públicas e privadas da região (pacto social) e entre os municípios 
(pacto territorial) (Fórum, 2000). Todos têm como agente promotor o Fórum 
Catarinense de Desenvolvimento (Forumcat), cuja estrutura organizativa de cunho 
empresarial reúne segmentos financeiros, industriais e associações de municípios. 
Entendendo-se como "o órgão técnico de aconselhamento de diretrizes para o 
desenvolvimento do Estado de Santa Catarina" (Fórum, 2000), essa iniciativa vem 
recebendo total apoio do governo do estado, o que lhe permite expressar que 
"governar, passa agora pelos Fóruns de Desenvolvimento” (Informativo, 2000). 
Conformam recortes distintos dos limites das unidades metropolitanas 
institucionalizadas e pautam-se em premissas voltadas a ampliar o grau de 
competitividade regional – orientando-se à pesquisa e desenvolvimento, capacitação 
profissional e crédito –, ficando aquém da possibilidade articuladora para o exercício 
de funções públicas de interesse comum ou para o atendimento prioritário a 
demandas sociais. (MOURA, 2002, p.47) 

 

Frente a essas questões, a principal problemática nesse trabalho será discutir quais os 

interesses atendem o planejamento urbano e regional em Maringá, e também em que medida 

os instrumentos da legislação urbana, gestão e política servem a esse Planejamento de modo a 

conter a segregação sócio-espacial a despeito do plano original com influências do ideário de 

cidade-jardim que já se estabelece com a divisão de zonas segundo o padrão sócio-

econômico, constituindo desde o princípio em um território heterogêneo. 

Maringá, a cidade-jardim, ou cidade verde como é chamada, construiu uma imagem na 

qual deve ser mantida sem favelas e, para tanto observa-se que  a população menos favorecida 

passa a ocupar as margens da cidade ou ser deslocada para as cidades vizinhas. O município, 

mesmo concebido pelo paradigma de cidade planejada, visivelmente não incorporou a idéia 

de “cidades sociais” que deveria valorizar o homem e não o capital, como se referiu o 

idealizador das cidades-jardins Ebenezer Howard. 

Após a introdução dos principais conceitos que fundamentam a concepção de cidade-

verde e análise da implantação e adaptação desses modelos às cidades do norte do Paraná em 

especial Maringá, serão analisados no Capítulo 1, um enfoque histórico da organização do 

território regional e a estratégia de ocupação das terras do norte do Paraná partindo da 

evolução urbana de Maringá por meio de pesquisas bibliográficas, assim como mapas, fotos 

aéreas da cidade e marcos históricos do município e da região, verificar-se-á como ocorreu o 

processo de urbanização no qual se dá o crescimento populacional que tinha sido previsto 

para 200.000 habitantes e o início do processo de segregação sócio-espacial. 

A partir do Capítulo 2 serão discutidos a implementação do Estatuto da Cidade e os 

Planos Diretores criados para o Município de Maringá e região. Desse modo, verifica-se que o 

plano inicial não respondia ao ideário social de cidade planejada, mas sim ao atendimento a 

uma demanda do mercado imobiliário separando em áreas de acordo com os padrões sócio-
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econômicos, resultando em Planos não integrados entre Maringá e os próprios Municípios da 

região.  

No Capítulo 3, pretende-se verificar a contradição do binômio de crescimento e 

pobreza a partir dos agentes que participam do processo de constituição e formação do 

Município de Maringá e região; e também por meio de indicadores demográficos, 

porcentagem da taxa de pobreza, saneamento básico, escolaridade, densidade demográfica, 

grau de urbanização, índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) e índice Ipardes 

de Desempenho Municipal (IPDM). Serão apresentadas as respostas que evidenciam as 

hipóteses da pesquisa, de modo a discutir “a cidade de exceção” (Informação verbal. Vainer, 

2011) 9

                                            
9 Discurso de Vainer, Carlos Bernardo (IPPUR - UFRJ). Mesa 3: Desencontros entre reivindicações sociais, 
programas de governo e intervenções urbanas. Rio de Janeiro: XIV Encontro Nacional da ANPUR, maio de 
2011 

 e o “urbanismo à brasileira” (FERREIRA, 2011), traduzido no processo de segregação 

sócio-espacial e a fragmentação do território produzido no espaço urbano-regional da Região 

Metropolitana de Maringá. 

No Capítulo 4 pretende-se fazer uma abordagem de como, no Brasil, constituíram-se 

as regiões metropolitanas (instituição federal a estadual), e depois um breve histórico da 

cidade de Londrina, primeiro núcleo urbano fundado nessa região e que possui a mesma 

categoria de instituição de região metropolitana. 

Verifica-se que a realidade e os desafios quanto à questão metropolitana se repete em 

dimensões e escalas diferenciadas, porém resultam em um mesmo fim quanto às condições 

sociais da população residente da cidade-pólo e de sua região.  

Finalmente, o trabalho permite contribuir com a discussão e perspectivas em torno das 

questões da realidade urbano-regional apresentada na região, quanto às análises de uma 

cidade planejada e a atual discussão do desafio metropolitano. 

O trabalho será estruturado a partir de pesquisa exploratória por meio de 

levantamentos bibliográficos, apresentação e comparação da realidade dos municípios da 

região baseado nos indicadores sociais, econômicos e urbanísticos e a realização de 

entrevistas. 
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2 O PLANEJAMENTO REGIONAL COMO ESTRATÉGIA DE OCUPAÇÃO DAS 

TERRAS DO NORTE DO PARANÁ 

 
2.1 A organização do território regional 

 
Maringá foi planejada para ser um centro regional, a sua localização privilegiada, no 
centro da grande gleba colonizada pela CMNP, a posição como entroncamento para 
Noroeste, oeste e sudoeste do estado, às características da topografia do seu “sítio”, 
tudo indicava, desde sua fundação, que ela seria uma das peças-chaves do Setentrião 
paranaense (ACERVO DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE 
MARINGÁ, 2011, p.26). 

 

O planejamento regional o qual se insere Maringá foi amplamente relacionado com a 

Companhia de Terras Norte do Paraná10, que em sua origem, era de domínio dos ingleses. A 

partir do ano de 1944 os paulistas assumem sua direção11

O fator econômico e o desenvolvimento dessa região podem ser explicados por meio 

do processo histórico de transformação e urbanização das “cidades novas” do Norte do 

. Esse dado é importante nessa 

primeira etapa do trabalho, pois serão abordadas primeiramente, a fase do domínio dos 

ingleses nas cidades do Norte do Paraná e posterior a essa análise, o momento em que a 

empresa colonizadora passa a ser dirigida por grupos paulistas. 

É importante destacar que nesse período da colonização as preocupações de domínio 

dos ingleses com os assentamentos urbanos para colonização foram conforme Silva, J. T.. 

(1984) de resguardar a área dominada face às demais potências, a preocupação e perigo de 

despovoamento das cidades e a grande dificuldade em estruturá-las dentro dos moldes 

europeus. 
Se, por um lado, os modelos europeus serviram de referências para a implantação do 
núcleo colonial, restringindo a descoberta de novas alternativas para a solução de 
problemas imediatos, por outro, obtinha-se eficiência na ocupação e fiscalização das 
áreas que eram desbravadas. (SILVA, J. T., 1984, p.127). 
 

Conforme pesquisas, de autores como Silva, J. T. (1984), Monbeig (1998), Rego 

(2009), assim como pesquisas realizadas na Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural de 

Maringá (2011) considera-se que a origem do planejamento regional do Norte do Paraná teve 

seu início devido principalmente a dois fatores principais: econômicos e ideológicos. 

                                            
10 Segundo Endlich (1999) a ocupação do espaço no Norte paranaense foi caracterizada pela atuação de 
empresas colonizadoras capitalistas: a Brazil Tokusyoku Kumiai, a Nambei Tochi Kabushiki Kaiasha, a 
Colonizadora Vale do Ivaí e a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 
11 Assim alinharam-se Londrina (1932), Cambé (1932), Rolândia (1934), Arapongas (1935) e Aricanduva (antes 
Itambé, 1938); Apucarana (1938), Pirapó (1938), Jandaia (1938) e Madaguari (1937), na fase britânica da 
Companhia; e Marialva, Sarandi e Maringá, já na fase brasileira que deu continuidade ao empreendimento e ao 
planejamento originais, ou seja, pós 1944. (REGO, 2009, p. 22). 
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Paraná. Verifica-se que esse foi o principal fator responsável pelo desencadeamento do 

processo de planejamento regional atual. 

O segundo fator do qual se trata é o ideológico, ligado diretamente ao fator econômico 

e segundo pesquisas de Rego (2009) relacionadas diretamente ao desenvolvimento regional. 

Segundo Silva, J. T. (1984) para o nível ideológico as representações urbanas constituem a 

parte mais significativa da investigação. 

Essa ideologia está associada nesse estudo a um modelo inglês de planejamento urbano 

e regional que foi proposto para Maringá e para os outros municípios da região12

A primeira condicionante foi a construção das malhas ferroviárias que segundo 

Monbeig (1998, p. 98) tornava-se urgente. À medida que as plantações se afastavam e que 

aumentava o volume da produção, o problema da distância demandava cada vez mais 

transporte. Além disso, o movimento de seus habitantes e a conservação das estradas 

, que 

difundida mundialmente no final do século XX, foi utilizada como estratégia de uma política 

de vendas de terras e desenvolvimento de uma região localizada no Norte do Paraná. 

Esses dois fatores determinaram o desenvolvimento e transformações da paisagem 

dessa região a partir dos condicionantes descritos a seguir. 

13

[...] a predominância dos pioneiros que integraram a fase de colonização do Norte do 
Paraná, vinham procedentes do interior de São Paulo, ocasionados por alguns fatores 
de expulsão de sua base fundiária (trabalhadores rurais), tais como, a apropriação 

 era 

considerado elemento vital para a sobrevivência do núcleo colonizador. 

 
[...] a extensão da estrada de ferro, que, partindo de Presidente Prudente atingiu 
Londrina e posteriormente teve um ramal deslocado de Ourinhos e Cambará. E esse 
progresso proporcionado pela extensão da via férrea não pode ficar restrito somente 
da economia da região, mas principalmente porque o trem se constitui um elemento 
muito importante no povoamento dessa área. (ACERVO DA GERÊNCIA DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE MARINGÁ, 2011, p.3). 
 
 

A segunda condicionante foi o desestímulo a política cafeeira paulista, chegando à 

proibição de aparecimento de novas plantações nesse território, enquanto que nas zonas novas 

do Paraná, as plantações não estavam interditadas. “Acentuou-se assim tal penetração e uma 

zona pioneira assim nasceu, como repercussão da crise e em conseqüência da legislação 

cafeeira, ao mesmo tempo.” (MONBEIG, 1998, p. 117). 

Essa política de proibição de plantação do café gerou conseqüências no Norte do 

Paraná como a imigração de paulistas para ocupação dessas novas áreas. 

 

                                            
12 Segundo ENDLICH (1999) as cidades surgiam primeiro nas pranchetas para depois tornarem-se realidade. 
Dessa forma foram iniciados sessenta e três núcleos urbanos pela CMNP. 
13 SILVA, 1984 p. 52,. 
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das terras por parte dos grandes proprietários que concentrando-as para si, cria assim 
os latifúndios, o esgotamento do solo revela-se noutro fator expulsivo, e ainda o 
desestímulo à política cafeeira. (ACERVO DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO DE MARINGÁ, 2011, p.2). 
 
 

Essas medidas adotadas pelo governo brasileiro de proibição do plantio do café no 

Estado de São Paulo e desemprego no campo favoreceram a colonização sistematizada pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná.  

Além disso, mais um condicionante importante que se pode citar foram os elementos 

físicos presentes na região do Norte do Paraná que serão descritos a seguir, como solo 

propício, clima e esgotamento do solo na região de cultivo do café paulista, elementos 

importantes para localização desses núcleos de povoamento que vieram a se instalar (Figura 

4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Propaganda do café - Anúncio veiculado em 1958 em jornais e revistas da época, esta foi extraída da 

revista Anuário "Sul do Brasil" n° 21 
Fonte: Acervo J. Cecilio (2011). 
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Na Figura 4 destaca-se a importância das malhas ferroviárias para escoamento da 

produção do café, indicando ótimas estradas de rodagem, além da propaganda publicitária de 

terras de alta qualidade e fertilidade. 

E para finalizar, a principal condicionante que favoreceu a ocupação dessas terras pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná foi a própria política de terras brasileira que segundo 

Monbeig (1998) para organizar focos de colonização, com pequenas propriedades, escolas, 

oficinas, direção agronômica, rodovias e ferrovias, via-se o governo na contingência de 

comprar as terras ou contratar uma empresa privada. Nesse contexto, verifica-se que a 

Companhia de Terras Norte do Paraná forneceu para as cidades todo aparato e infra-estrutura 

básica para o povoamento dessas áreas. 
Mesmo sendo uma espécie de colônia particular, o empreendimento conduzido por 
Lovat14

[...] pode constatar a separação da idéia nos seus elementos conceituais constituintes, 
com a retenção de apenas parte da integridade prática e ideológica materializada em 
Letchworth. Howard ofereceu uma solução holística para o desafio de construir 
novos assentamentos urbanos e jamais previu que seus sucessores escolheriam e 
tomariam apenas aqueles elementos que mais o agradassem, em particular os 
aspectos formais. Com efeito, o que se viu foi uma aplicação seletiva de certos 
aspectos da Cidade-Jardim, enquanto outros foram esquecidos. Com isso a ênfase da 

 no Norte do Paraná muitas vezes assumiu um papel que cabia ao Estado. 
Diante de precariedade estatal, a administração pública incentivou a colonização 
privada visto que, no fim das contas, o estado também se beneficiaria com os 
investimentos estrangeiros e as benfeitorias coloniais. (REGO, 2009, p. 71). 
 
 

A Companhia depois de passar para o domínio dos paulistas contratou o engenheiro 

Jorge Macedo Vieira para o planejamento urbano de Maringá. A partir disso, verificam-se em 

estudos de Rego (2009) alguns princípios de cidade-jardim empregados para o planejamento 

urbano e regional de Maringá, e que por fim, foram utilizados para a cidade de modo 

estratégico ligados ao fator ideológico para organização espacial da região. 

Mais interessante que os princípios que a ligavam a essa proposta foi a intensidade de 

como esse foi veiculado nas primeiras décadas do século XX, nacional e internacionalmente, 

na qual, 
A idéia de cidade-jardim então perpassava toda e qualquer noção de planejamento 
do espaço urbano. Pelo Parlamento, pelos jornais, pelas revistas e até mesmo pelo 
teatro londrino era comum saber do assunto, notar um quê de interesse pelo tema, 
perceber a sua disseminação (REGO, 2009, p. 148). 
 

No Brasil, ao analisar as cidades do Norte do Paraná, nas quais a ideologia do modelo 

de cidade-jardim difundido por Jorge Macedo Vieira esteve presente, concorda-se com Rego 

(2009) que a partir disso, 

                                            
14 Conforme Rego (2009) Lovat é um homem de negócios, foi integrante da Missão Montagu, investidor 
estrangeiro, em ferrovias brasileiras, fundou a companhia chamada Brazil Plantatiosn Syndicate Limited entre 
outros cargos políticos, mas foi sempre ligado a assuntos fundiários. 
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reforma social acabou sendo deslocada para o planejamento físico. (REGO, 2009, p. 
158). 
 

Essa proposta, veiculada da maneira como foi, prometia aos imigrantes que ali se 

instalavam a possibilidade de uma melhoria nas condições de vida e de trabalho, chegando ao 

objetivo de uma “reforma social”, e, isso demonstra a estratégia iniciada pelos agentes da 

colonização, 
Assim ávidos por uma vida melhor, chegavam a comprar as terras sem vê-las 
confiando apenas na palavra do corretor ou localizando-as nos mapas, e ao mais 
desconfiados, vinham conhecê-las e aqui chegando, acabavam por comprar terrenos 
e obedecendo a uma das propagandas da Companhia, voltavam buscar a família. 
(ACERVO DA GERÊNCIA PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE 
MARINGÁ, 2011, p.1). 
 

Percebe-se que desde o início essa ideologia esteve presente no planejamento regional 

contidos nos projetos de Jorge Macedo Vieira e nos manuais de planejamento15

                                            
15 Conforme Rego (2009) os manuais de planejamento britânico indicavam que os esquemas deveriam tratar das 
ruas, estradas e outras vias; dos edifícios, estruturas e construções; dos espaços abertos, públicos e privados; da 
reserva de áreas para serviços religiosos e cemitérios e para aeroportos; do controle e regulamentação do lixo; do 
sistema de esgoto; da iluminação pública, do abastecimento de água e de outros dispositivos legais. 

 do modelo de 

cidade-jardim, pois correspondia aos interesses dos ingleses essa disposição dos núcleos 

urbanos propostos pela Companhia, como pode se observar a partir do autor que, 
A construção de cidades-satélites [...] enfocava na descentralização da cidade através 
da distribuição das funções urbanas em assentamentos conectados. Defendia que era 
preciso designar como as novas cidades deveriam ser construídas no futuro e, 
principalmente, sublinhar seu lugar e seu papel no contexto regional”. (REGO, 
2009, p. 170). 
 

Ao fazer uma analogia com as cidades do Norte do Paraná baseando-se nos estudos de 

Rego (2009) quanto a essa relação com o contexto regional pode-se chegar à conclusão que 

esses assentamentos urbanos têm aproximações que demonstram afinidades às propostas 

britânicas do teórico Ebenezer Howard como importância das malhas ferroviárias ligadas ao 

planejamento urbano e regional, assim como “a conformação urbana dessas cidades”. 

Além disso, conforme todos os condicionantes descritos acima, percebe-se que as 

terras do Norte do Paraná são formadas por cidades de produção predominantemente agrícola, 

nas quais até hoje a atividade que predomina é a agroindústria. Assim percebe-se que os 

assentamentos urbanos foram na época de colonização considerados pontos de apoio para 

viabilização do complexo cafeeiro e o crescimento dessas cidades foi possível, entre os 

diversos fatores, pela ligação da malha ferroviária que possibilitava a interligação das cidades, 

esse elemento foi o fator mais importante que proporcionou o desenvolvimento para o início 

da metropolização regional. 
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2.2  A colonização das terras do Norte do Paraná e o discurso publicitário 
 

Algumas características quanto à base física e territorial são relevantes para abordagem 

e análise do Município de Maringá e de sua região.  

O Município foi criado em 10 de maio de 1947 pertencente à circunscrição municipal 

de Apucarana. Posteriormente, com a fundação do município de Mandaguari, em 10 de 

outubro de 1947, incorporou-se como Distrito, sendo elevada a Município em 14 de 

novembro de 1951.  

O município é localizado na mesorregião norte central paranaense, sendo constituído 

por grandes extensões de terras com baixa declividade quanto ao relevo, favorecendo a 

agricultura pela presença do latossolo roxo e terra roxa, abastecidas principalmente pela bacia 

do rio da Prata. 

Quanto à vegetação remanescente hoje são restritas à apenas algumas reservas do 

município, pois o restante foi devastado, sendo estes: o Horto Florestal, Parque do Ingá e 

Bosque II que representam 1,8% da área total da cidade16. A intenção de manter a mata estava 

no projeto de Jorge Macedo Vieira, porém essas reservas foram modificadas17

Mesmo com a reduzida área de parques e bosques existentes em Maringá, a cidade 

planejada é percebida pelos seus habitantes como a cidade-jardim, sendo comparada 

“erroneamente” a “Nova Canaã”, “Eldorado”, “terra onde se anda sobre dinheiro” ou até a 

“Dallas” brasileira, símbolo da economia e industrialização

. 

18

Verifica-se que já num primeiro momento de ocupação das terras e comercialização 

dos lotes pela Companhia de colonização, a estratégia delineada e “a atração criada também 

foi um inteligente modelo de financiamento, gestão empresarial, estratégia de comercialização 

. A autora Cordovil (2006) 

analisa o discurso publicitário o qual tende a depreciar a cultura brasileira, ou seja, identidade 

que foi construída ao longo dos anos com a promoção de uma cidade ideal. 

Com esses dados, é possível inferir que as condicionantes geomorfológicas 

influenciaram no projeto e no crédito da Companhia inglesa de colonização que no início 

visualizou uma área propícia para o plantio do algodão, porém tratou-se de uma tentativa 

frustrada que logo levou, finalmente, a se dedicar numa alternativa mais rentável, ou seja, a 

venda de terras. 

                                            
16 Sobre aspectos de vegetação consultar o livro da autora Meneguetti, 2009. 
17 “No início de sua formação o Bosque 1 sofreu inúmeros incêndios e na gestão do prefeito Luiz Moreira de 
Carvalho, o incêndio foi de tal proporção que devastou parte da vegetação autóctone que foi substituída por 
vegetação vinda de outras regiões do Brasil. Hoje o Parque do Ingá é considerado uma das mais importantes 
áreas recreativas da região noroeste do Estado do Paraná e parada obrigatória dos turistas que passam por 
Maringá. Esse parque situa-se no centro urbano da cidade, possuindo uma extensão de 47,3 ha" 
(ROMAGONOLO; DELARIVA, 2000, p. 1). 
18 Esse assunto foi discutido no artigo da autora Cordovil, 2006. 
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e visão em longo prazo pela valorização futura do bairro [...] vendendo conforto, salubridade, 

qualidade urbana”. (SEGAWA, 2002) 

A respeito dos agentes sociais e produção do espaço urbano, o autor Corrêa (2011, p. 

49) propõe a seguinte questão: “Que conflitos e negociações foram efetivados para que 

determinados objetivos fossem alcançados? Que impactos sociais, econômicos e políticos 

resultaram?” 

Para a devida análise desses conflitos e negociações efetivadas para que a imagem de 

cidade planejada fosse inserida aos olhos dos habitantes, parte-se de uma introdução a 

respeito da criação do Município, que a partir de sua gênese criou subsídios para que a 

segregação sócio-espacial ocorresse na cidade. 

Nota-se na concepção inicial da cidade de Maringá e de outras cidades dessa região o 

acordo entre o setor público ao interesse da companhia colonizadora privada e de capital 

estrangeiro, como já foi mencionado, e atualmente a parceria do poder público ao mercado 

imobiliário que se apóiam em propagandas de valorização do espaço urbano, promovendo a 

imagem da cidade agradável e segura, 

 
Os temas recorrentes são cristalizados, tanto através de propagandas, que alardeiam 
o caráter de cidade agradável e segura, como espacialmente, em decisões para a 
expansão da cidade e em projetos urbanos. Em vista disso, a população é levada a 
aceitar o que se difunde como solução mais concertada. (CORDOVIL, 2006, p.1) 

 

É importante destacar que a publicidade da Companhia de Terras Norte do Paraná que 

se pode observar nos destaques da Figura 5, as “terras roxas de alta qualidade” e a presença de 

ferrovias que possibilitavam a facilidade de deslocamento dos compradores das terras. 

Revela-se por meio dessa publicação uma importante política estratégica de vendas, ou seja, a 

facilidade das prestações aos lotes, consolidando na imagem a mensagem de prosperidade. 

Atualmente Maringá é pólo de uma região metropolitana, e como qualquer cidade 

brasileira, apresenta grandes concentrações de renda nas mãos de uma elite e contrastantes 

desigualdades sócio-espaciais. Uma pequena parcela privilegiada da população habita as 

regiões centrais da cidade e nos vetores de qualificação urbana 19

                                            
19 Ver VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel; FAPESP; Lincoln Institute, 
1998. 373p. 
 

 (observa-se que essas áreas 

correspondem à área do perímetro original implantado sob o modelo de cidade-jardim) 

enquanto a maioria habita os municípios de seus arredores, migrando para a cidade pólo 

devido sua propaganda de melhores condições de vida, trabalho, lazer e consumo. 
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Figura 5. Publicação em jornal da venda de loteamentos 
Fonte: História da Família Domiciano (2006). 

 

Conforme Kowarick (1985), o Brasil já no final dos anos 60 conjugou acelerado 

crescimento econômico com acirramento das desigualdades sociais com caráter de 

desenvolvimento dependente. Esse modelo de urbanização apresenta “contrastes profundos 

entre condições urbanas radicalmente distintas convivendo, muitas vezes conflitando, no 

interior da mesma cidade, tratando-se de traduções territorialmente distintas da desigualdade 

de oportunidades urbanas que define nossas cidades” (ROLNIK; SYMBALISTA, 1997, p. 7). 

Assim, toda exclusão social, segundo Villaça (2003) só é possível a partir de uma dominação 

e esta é uma dominação política, ideológica e, principalmente econômica, e essa exclusão 

sempre impede ou dificulta o acesso dos segregados a algum serviço, benefício, direito ou 

vantagem, seja público, seja privado. 

Kowarick (1985, p. 34) destaca que “o preço do progresso extremamente rápido e 

desigual que ocorreu nas cidades brasileiras desaguou sobre grande parcela das camadas 

assalariadas”, e conseqüentemente atingiu os trabalhadores à espoliação urbana, a que se 
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refere o autor como às condições de exploração do trabalho a que está submetida a mão-de-

obra,  
Os graus de pobreza não podem ser medidos apenas através do padrão de rendimento 
e do consumo individual. Além deste aspecto existe um conjunto de serviços que é 
consumido coletivamente e que, pelo menos nas grandes cidades, torna-se importante 
para a reprodução da força de trabalho: transportes, saúde, saneamento e habitação – 
que não pode ser vista isoladamente de alguns serviços como a rede de água e de 
esgoto, pavimentação, eletrificação. (KOWARICK, 1985, p. 34). 

 

 No próximo capítulo poder-se-á verificar a partir do estudo do município de Maringá 

que o padrão de urbanização brasileiro evidencia as marcas do processo de segregação sócio-

espacial. E com o ideário modelo de cidade planejada foi evidenciado no Município e região 

as marcas do padrão de urbanização brasileiro, e mesmo com os instrumentos do Estatuto da 

Cidade, da legislação, gestão e a política urbana foram insuficientes para o controle dos 

problemas urbanos existentes.  

 

2.3 Marcos históricos, gestão e o crescimento intra-urbano em Maringá 
 

 
A partir da identificação dos marcos históricos dos trabalhos de Rodrigues (2004); 

Cordovil (2006); Meneguetti (2009) e fotografias (ver Anexo A) de pesquisas do Museu da 

Bacia do Paraná (2011) pretende-se destacar o processo de urbanização acelerado que ocorreu 

no Município, assim como enfatizar os principais referenciais do planejamento urbano e 

regional de Maringá. 

A ocupação das terras de Maringá iniciou-se em 1942, com a delimitação de oito 

quadras, pois, tratava-se de uma “ocupação provisória” (Figura 6 e 7) para estabelecimento e 

implantação do núcleo urbano da cidade. Após cinco anos, o projeto definitivo da cidade foi 

contratado ao engenheiro Jorge Macedo Vieira pela Companhia de Terras Norte do Paraná. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Avenida Brasil no final da década de 40: Maringá Velho em primeiro plano 

Fonte: ACIM apud TÖWS; MENDES, 2007. 
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Figura 7. Vista da Avenida Brasil no ano de 1946, Maringá Velho 

Fonte: ACERVO DO MUSEU DA BACIA DO PARANÁ, 2011 
 

Maringá foi elevada a categoria de município no ano de 1951 e desde 1950 a 

Companhia já não possui mais o controle sobre o loteamento. Nessa década foram aprovados 

seis loteamentos não pertencentes ao projeto inicial (Figura 8 e 9) e em geral, os bairros não 

seguiam o padrão urbanístico planejado nos moldes de cidade-jardim. Logo em 1953, a 

tentativa de se manter o plano original foi realizada por meio da aprovação do Primeiro 

Código de Posturas e Obras, o qual segundo a autora, 
Em Maringá, o primeiro Código de Posturas do município data de 24 de fevereiro de 
1953, sob a Lei nº 2/53. Nesta, as indicações para regulamentar a configuração do 
espaço urbano são as seguintes: a questão do perímetro urbano e municipal; o 
zoneamento que seria de acordo com a divisão anteriormente feita pela C.M.N.P., cujo 
mapa fica adotado (MARINGÁ, 1953, Art. 3º, parágrafo único) (CORDOVIL, 2007, 
p.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 8. Perímetro Urbano de Maringá (1950) e aprovação de loteamentos fora do Plano Inicial. 
Fonte: Meneguetti (2009, p. 93) 
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Figura 9. Imagem aérea da cidade de Maringá (ano 1954) 

Fonte: Acervo da gerência de Patrimônio Histórico da Prefeitura do Município de Maringá. 

 

Desse modo, dez anos depois, a paisagem de Maringá aparece bem alterada de forma 

considerável em relação ao projeto inicial, pois a cidade teve um aumento de 50% no total de 

lotes implantados, e, consequentemente, ampliação do perímetro devido à pressão dos agentes 

imobiliários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Início dos anos 60, vista aérea. 
Fonte: ACERVO DO MUSEU DA BACIA DO PARANÁ, 2011. 

 

Essa década (1960) pode ser considerada uma década de transição, pois muitos 

terrenos e vazios urbanos da cidade ainda pertenciam à Companhia colonizadora, e para 

ocupação das terras os empreendedores imobiliários foram responsáveis pelo aumento do 

perímetro urbano que se estendeu sua ocupação em direção a zona rural. Destaca-se o bairro 

Jardim Alvorada que se tratava de terrenos mais acessíveis ocupados por classes de menor 
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poder aquisitivo, o qual ocupou uma grande área de 339,01 hectares em relação ao Plano 

inicial que correspondia um total de 1.583,66 hectares, ou seja, mais de 20% da área do plano 

inicial.  

Assim, verifica-se que Maringá tornou-se um palco de disputas entre os 

empreendedores imobiliários (que objetivavam exclusivamente a expansão da cidade) e 

Companhia colonizadora que pretendia ocupar os terrenos do plano inicial. 

Em 1968 foi financiado pelo governo do Estado do Paraná e o CODEM (Comissão de 

Desenvolvimento Municipal) o Primeiro Plano Diretor de Maringá que relacionava Maringá a 

uma capital regional, o qual será discutido no próximo capítulo. 

Com relação à economia, a partir do ano de 1970 a região passou por profundas 

transformações causadas pela modernização da agricultura, diversificação das culturas e 

incentivo do governo do Estado do Paraná por meio da dotação de infra-estrutura e serviços 

para atender a região. Essas ações foram responsáveis pelo incremento populacional em 

Maringá que variou do número de 47. 592 habitantes em 1960 para 100.100 habitantes na 

área urbana em 1970 (IPEA, 1998). 

Apesar das legislações urbanas de ocupação e parcelamento do solo e do Plano Diretor 

implantados na cidade, não se impediu a criação de 69 loteamentos (Figura 11), que não 

possuíam infra-estrutura básica adequada para ocupação.  
[...] o papel do Estado supostamente deveria ser o de regular e mediar esse 
antagonismo entre mercado e sociedade: garantindo uma produção homogênea de 
infraestrutura, evitando a exclusão das parcelas populacionais de menor renda, 
construindo equipamentos acessíveis por todos, e recuperando, com tributos, parte do 
lucro obtido pelo mercado em decorrência de investimentos públicos, a chamada 
“mais valia urbana”. (FERREIRA, 2011, p.74) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Área parcelada de Maringá (década de 70) e em cinza claro os loteamentos aprovados nesse 

período. 
Fonte: Meneguetti, (2009, p. 104). 
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Em 1979 foi apresentada pela Prefeitura da cidade o Plano de Diretrizes Viárias, 

liderada pelo arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha20

No Plano de Diretrizes Viárias do arquiteto Rocha foi adotado o traçado retilíneo 

(contrário à proposta inicial de Jorge Macedo Vieira

 com o objetivo principal de contenção da 

implantação desses loteamentos urbanos que não possuíam infra-estrutura, plano que “foi 

totalmente traçado em forma de diretrizes que deveriam ser obedecidas quando da aprovação 

de parcelamentos” (MENEGUETTI, 2009, p.105).  

21

A partir dos anos 80 ocorrem dois fenômenos principais: a expansão populacional para 

as cidades vizinhas (Sarandi e Paiçandu) que passam a cumprir o papel de cidades-dormitório 

devido ao alto custo das moradias existentes na cidade: “ao alastrar a cidade dessa maneira, a 

urbanização desigual distancia cada vez mais a população trabalhadora dos centros de 

emprego.” (FERREIRA, 2011, p.74) e o auge da verticalização 

) devido à facilidade de execução e 

interesses imobiliários, essa equipe manteve do projeto original somente os espaços livres nos 

cruzamentos e rótulas e os grandes corredores verdes até hoje existentes na cidade. 

22

 

 no centro da cidade que 

criou corredores altamente edificados, mudando a paisagem urbana. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12. Década de 80, início da verticalização de Maringá 
Fonte: ACERVO DO MUSEU DA BACIA DO PARANÁ, 2011. 

 

A década de 80 tratou-se de um período de grandes obras viárias e implantação de 

nova Legislação Urbanística, Código de Obras e Lei de Zoneamento, e, novamente verifica-se 

que essas leis não impediram a aprovação e implantação de novos loteamentos. 
                                            
20 Nildo Ribeiro da Rocha foi um dos primeiros arquitetos da cidade de Maringá, chegou na cidade em 196. Foi 
coordenador do segundo Plano Diretor de Maringá de 1977 a 1980. 
21 Sobre o traçado da cidade, ver o trabalho de BONFATO, C. A. O orgânico e o geométrico na prática urbana 
(1920-1960). R. B. Estudos urbanos e regionais, V.5, número 2, novembro de 2003. p.75-93. 
22 A respeito do processo de verticalização ver: MENDES, C. M. O edifício no jardim: um plano destruído. A 
verticalização de Maringá. São Paulo, Tese de Doutorado em Geografia, 1992. 
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Além da verticalização, outro aspecto a ser considerado na mudança da paisagem foi o 

aumento da mobilidade urbana por um lado, porém por outro lado a falta desse mesmo 

aspecto.  

O aumento da mobilidade urbana pode ser explicado pelos investimentos às 

construções de grandes obras viárias que não estavam previstas na planta original da cidade, 

que chegaram a “modificar estruturas existentes na cidade” (MENEGUETTI, 2009) causando 

impacto, em privilégio do fluxo de automóveis. 

As grandes obras viárias possibilitaram a expansão das cidades vizinhas (Sarandi e 

Paiçandu) que atualmente mobilizam grandes fluxos de pessoas à cidade pólo em busca dos 

postos de trabalho, gerando o problema da mobilidade urbana. 

Conforme dados do Observatório das Metrópoles (2010) cerca de 40% dos moradores 

de Sarandi e Paiçandu se deslocam todos os dias para trabalhar em Maringá e levam quarenta 

minutos para percorrer uma distância de quinze quilômetros. Essa dificuldade de 

deslocamento mostra que, 
“o ‘perto’ e o ‘longe’ não podem ser reduzidos a simples distâncias físicas. São 
produzidos através dos sistemas de transportes, através de diferente disponibilidade de 
veículos por entre as diferentes classes sociais, (automóvel e transporte público) 
através da distribuição espacial das classes sociais, dos locais de emprego, das zonas 
comerciais e de serviços etc.” (VILLAÇA, 1998, p.88). 
 

Segundo pesquisadora do Observatório das Metrópoles “o sistema de transporte 

coletivo não assegura mobilidade que dê conta das necessidades dos usuários [...] as moradias 

são levadas para áreas cada vez mais distantes” (RODRIGUES, 2009). O fato que se percebe 

é a falta de investimento em transporte coletivo. 

Já no ano de 1990 23 verifica-se o aumento da aprovação de número de loteamentos 

(Figura 13), com ampliação de loteamentos fechados ou condomínios horizontais em glebas 

de uso rural, bem como o crescimento da taxa anual da população (Tabela 2). 

                                            
23 No início desse mesmo ano, o Metroplan, Consórcio Intermunicipal foi criado com a finalidade de promover 
o planejamento do desenvolvimento metropolitano, envolvendo a região de Maringá, Marialva, Sarandi e 
Paiçandu.  
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Figura 13. Expansão do núcleo urbano (décadas de 50 e 70) e Área parcelada de Maringá (década de 
90) e em cinza claro os loteamentos aprovados nesse período. 

Fonte: Meneguetti (2009, p. 11). 
 

 

Tabela 2. Evolução da População urbana e rural do município de Maringá, PR 
Ano 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 2010 

Urbana 7.270 47.592 100.100 160.645 233.732 260.909 283.978 349.120 

Rural 31.318 56.639 21.274 7.549 6.198 6.969 4.675 7.997 

Total 38.588 104.231 121.374 168.194 239.930 267.878 288.653 357.117 

Fonte: adaptado de Barreto, Mendes (1999). 

 

Em contraposição apresentou-se o Segundo Plano Diretor de Maringá, com planos de 

redução do perímetro urbano e do coeficiente de aproveitamento, ação que gerou 

discordâncias entre os setores de planejamento e o setor imobiliário. 

Esses interesses foram negociados e resultaram em uma modificação nesse plano que 

veio a concretizar em uma “reedição modificada” a fim de atender todos os interesses, 

reivindicações e privilégios dos setores afetados. 

Segundo “novos” princípios do Plano Diretor em Maringá foram regulamentados: o 

condomínio horizontal, os loteamentos clandestinos, o parcelamento de solo urbano na zona 

rural do Município e a subdivisão e desmembramento de lotes.  

A autora Meneguetti (2009) deixa claro que “estes empreendimentos constituíram-se 

em marcos da ineficácia fiscalizadora, jurídica e de controle urbano da Prefeitura Municipal.” 

(MENEGUETTI, 2009, p. 115). 

Na Figura 14 verifica-se na paisagem urbana diversas qualidades estéticas na imagem 

da cidade, como o equilíbrio entre a horizontalidade e verticalidade das construções, o traçado 

curvilíneo das vias que acompanham a topografia do terreno, diferente de outras cidades da 

Região metropolitana de Maringá como exemplo Iguaraçu e Ivatuba (Figura 15), e as áreas 
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verdes que as contornam, ou seja, pode-se notar em seu desenho uma “ordem” urbana 

estruturada de uma cidade planejada. 
Nesse sentido, chama a atenção no anteprojeto de Macedo Vieira o desenho orgânico 
das vias, com um contraste entre os traçados regular e irregular; chama a atenção à 
adaptação a forma urbana à circunstância geográfica; chama a atenção à 
individualidade da cidade, intransferível e extraordinária. Essas três características do 
traçado de Maringá não contrariam a lógica construtiva nem obliteram a 
funcionalidade urbana, mas alçam a intenção plástica por sobre a mera atenção a 
questões técnicas. O exercício de imaginação demandado foi recompensado com a 
superioridade estética e de engenharia que o plano de Maringá demonstra. (REGO, 
2007, p. 13). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Panorama parcial de Maringá (2003) 
Fonte: Szmrecsányi (2003, p.254).
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Figura 15. Vista aérea das cidades de Iguaraçu e Ivatuba 
Fonte: AMUSEP (2011). 

 

A questão referente à valorização do município pólo frente às questões metropolitanas 

se agrava em contraposição as particularidades dos outros municípios que a compõem, não 

sendo esses alvos preferenciais de investimentos de qualquer nível, sejam básicas como a 

infra-estrutura até o nível tecnológico como a criação de Universidades e investimentos em 

pesquisas.  

Essa valorização do território urbanizado reflete na estrutura social das cidades com 

uma tendência em Maringá de “concentração da centralidade” (SILVA, W. R., 2008, p.1) que 

podem ser verificados por fatores que propiciam essa concentração. Villaça (1998) trata que 

os principais indicadores utilizados para essa análise devem ser as faixas de renda e aparência 

dos bairros ou das habitações. 

O principal aspecto que caracteriza a concentração do centro em Maringá é o fato de 

que os moradores do centro urbano continuam sendo uma população de poder aquisitivo de 

padrão médio a elevado de acordo com a autora, 
Há “um processo de ocupação hierarquizada que descende do centro para a 
periferia intra e intermunicipal, e com as rendas baixas, que caracterizam toda a 
ocupação da periferia maringaense e de todo o município, no caso de Sarandi e 
Paiçandu.” (RODRIGUES, 2005, p.75). 

 
 

Os Mapas de evolução da ocupação urbana de Maringá (Figura 16) assim como o 

Mapa de Evolução da malha urbana de Maringá - Sarandi (Figura 17) mostram que a 
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dispersão da cidade ocorre na direção ao Município de Sarandi, Segundo Silva, Savi e Zapa 

(2011) isso ocorreu porque a cidade ofereceu facilidades para ocupação de seu solo urbano, 

assim diversos loteamentos de classe média e popular foram executados por construtoras que 

oferecem condições precárias de moradia. 

Outro aspecto que pode ser citado é o interesse do capital imobiliário na manutenção 

desse padrão, implantação de grandes centros de comércio e de compras, aliando-se ao setor 

público que realiza grandes intervenções e reestruturações urbanas no centro da cidade que 

ocorreram no final do ano de 2005.24

Figura 16. Mapa de evolução da ocupação urbana de Maringá, PR 
Fonte: Secretaria de Planejamento (1996, p. 101). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
. 

                                            
24 Projeto do “Novo Centro de Maringá” será analisado no próximo capítulo. 
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Figura 17. Evolução da malha urbana de Maringá - Sarandi (1960-2009). 
Fonte: adaptado de Silva, Savi e Zapa (2011, p.18). 

 

Observa-se que, transcorridos cerca de 70 anos da implantação de um núcleo urbano 

reduzido, de base agrária e planejado para um número de habitantes determinado (a cidade foi 

planejada para duzentos mil habitantes, segundo o levantamento censitário de 2010, Maringá 

possui 357.077 habitantes), um processo que resultou na criação da Região Metropolitana, 

tendo Maringá como cidade pólo, e, integrando uma rede de cidades, que de certa maneira, 

dependem de suas atividades comerciais, industriais e agroindustriais. Ao analisar os planos 

urbanos produzidos ao longo desse período, percebe-se que a tentativa “nostálgica” de se 

retomar o conceito de cidade-jardim, traz uma ideologia, em parte, utilizada como estratégia 

pelos agentes imobiliários, pois nota-se que o maior objetivo não foi atingido para seus 

habitantes: a conservação do meio ambiente, dentre outros aspectos, até o princípio de terra 

para todos. 
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3 O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E A QUESTÃO METROPOLITANA 

 

3.1 Os Planos Diretores de Maringá 

 

Essa questão será analisada, tendo como fundamento os elementos relativos à 

implementação da Lei nº10. 257, o Estatuto da Cidade discutida por Saule Junior e Rolnik 

(2001), o Plano Diretor Participativo de Maringá (2006) e por um balanço crítico das 

perspectivas após dez anos de criação dessa Lei. 

Saule Junior e Rolnik identificam três campos de atuação da presente lei:  
[...] induzir mais do que normatizar as formas de uso ocupação do solo; uma nova 
estratégia de gestão que incorpora a idéia de participação direta do cidadão em 
processos decisórios sobre o destino da cidade e a ampliação das possibilidades de 
regularização das posses urbanas, até hoje situadas na ambígua fronteira entre o 
legal e o ilegal.” (SAULE JUNIOR; ROLNIK, 2001, p. 5)  
 

Além disso, teve o dever de “inverter o que realmente ocorre em nossas cidades - a 

apropriação privada (e na mão de poucos) da valorização imobiliária decorrente dos 

investimentos públicos e coletivos, pagos pelos impostos de todos.” (SAULE JUNIOR; 

ROLNIK, 2001, p. 6) 

O objetivo geral e comum que se encontra nos dois documentos de análise 

compreende-se na minimização do quadro de desigualdade social das cidades. 

O Estatuto da Cidade (Lei nº10. 257 de 10 de julho de 2001) trata-se de um 

instrumento para o Município com a finalidade de definir “diretrizes, princípios e 

instrumentos voltados para promoção do direito a cidade e para gestão democrática” 

(SANTOS JUNIOR et al, 2011, p. 14). 

O Plano Diretor é um documento de interesse público que tem o objetivo de orientar a 

política de expansão urbana e ordenamento do território, sendo obrigatório para as cidades 

integrantes de regiões metropolitanas, mesmo que não possuam 20.000 habitantes, ou seja, 

nesse caso o Plano Diretor é obrigatório para os municípios da área em estudo. Dentre outros 

poderes, esse documento estabelece parâmetros urbanísticos para o uso e ocupação do solo, 

cujos instrumentos do Estatuto da Cidade devem ser aplicados. 

Conforme Tabela 3 é importante ressaltar que a Região Metropolitana de Maringá é 

formada por cidades como os municípios de Flórida e Ângulo que possuem menos de 3.000 

habitantes, ou mesmo Atalaia, Iguaraçu, Ivatuba, Munhoz de Melo e Ourizona que possuem 

menos de 4.000 habitantes (IBGE, 2011). 
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Tabela 3. População da Região Metropolitana de Maringá. 

 MUNICÍPIO POP (1991) POP (1996) POP (2000) POP (2010) ÁREA 

1 Ângulo 0 2.631 2.840 2.823 106 
2 Astorga 22.458 23.222 23.637 24.641 435 
3 Atalaia 4.129 3.882 4.015 3.913 138 
4 Bom Sucesso 7.116 6.164 6.173 6.495 323 
5 Cambira 9.793 6.275 6.688 7.222 163 
6 Dr. Camargo 5.942 5.903 5.777 5.819 118 
7 Floraí 5.500 5.544 5.285 5.037 191 
8 Floresta 4.527 4.832 5.122 5.819 158 
9 Flórida 2.096 2.270 2.434 2.536 83 

10 Iguaraçu 5.691 3.402 3.598 3.942 165 
11 Itambé 6.169 6.033 5.956 5.748 244 
12 Ivatuba 2.508 2.437 2.796 3.003 97 
13 Jandaia do Sul 18.574 19.048 19.676 20.133 188 
14 Lobato 3.762 3.797 4.064 4.359 241 
15 Mandaguaçu 14.697 16.172 16.828 19.284 294 
16 Mandaguari 28.086 28.451 31.395 32.495 336 
17 Marialva 22.625 25.079 28.702 31.535 475 
18 Maringá 240.292 266.628 288.653 349.860 488 
19 Munhoz de 

Melo 
3.628 3.431 3.401 3.665 137 

20 Ourizona 3.750 3.637 3.396 3.373 176 
21 Paiçandu 22.197 27.080 30.764 35.307 171 
22 Pres. Castelo 

Branco 
3.633 4.095 4.305 4.758 156 

23 Santa Fé 8.708 8.497 8.870 10.410 276 
24 São Jorge do 

Ivaí 
6.087 5.923 5.590 5.484 315 

25 Sarandi 47.981 60.136 71.422 80.406 103 
 TOTAL 499.949 544.569 591.387 678.067 5.577 

Fonte: IBGE, 2011. 
 

A revisão do Plano Diretor deveria ser atualizada e discutida por meio de assembléias 

e conferências entre os diversos segmentos sociais do Município. A Primeira Conferência do 

Plano Diretor de Maringá foi realizada em Maringá no dia 30 de novembro de 2010, depois 

de quatro anos após sua instituição do ano de 2006.  

Os Municípios da Região Metropolitana de Maringá se encontram em “processo de 

constituição do Plano Diretor Participativo, contratando equipes para executar as diretrizes 

estabelecidas na lei” (GALINARI et al., 2010, p. 142), contando com o apoio do 

Paranacidade25

Segundo dados do Relatório Estadual do Paraná (2009) o estado possui 399 

municípios, sendo que 240 já possuem Plano Diretor e 125 estão sendo elaborados. O mapa 

da Figura 18 mostra que na área de estudo, consta que todos os municípios estão com seus 

 para sua realização.  

                                            
25 Órgão responsável pelo acompanhamento e garantia da elaboração do plano compulsório nos 399 municípios 
do Paraná, além de ser responsável também, pela sua construção participativa. (GALINARI et al., 2010, p.142) 
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Planos Diretores atualizados, exceto Sarandi e Cambira que já se encontrava com seu Plano 

Diretor iniciado no ano de 2009. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 18. Situação dos Planos Diretores no estado do Paraná em junho de 2009. 
Fonte: adaptado de IPARDES, 2009.
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O grande número de planos diretores elaborados no estado deve-se, em grande parte, 
à aprovação da Lei Estadual nº 15.229, de 17/02/2006. De acordo com esta lei, 
somente os municípios que tenham plano diretor poderão firmar convênios de 
financiamento de obras de infra-estrutura e serviços com o governo do Paraná. A lei 
também regulamenta o conteúdo dos planos, que deve atender às determinações do 
Estatuto da Cidade. Além disso, é obrigatória a elaboração de um Plano de Ação e 
Investimentos - PAI, como parte integrante do PD. (RELATÓRIO ESTADUAL DO 
PARANÁ, 2009, p.10) 

 

A Conferência resultou em um relatório denominado Avaliação da Lei Complementar 

n.632/2006 – Plano Diretor de Maringá, redigido e finalizado pelo Conselho Municipal de 

Planejamento e Gestão Territorial. 

Esse documento de avaliação apesar de conter avaliações, diagnósticos e sugestões de 

alterações das leis, dentre todos os assuntos discutidos a respeito do município de Maringá, 

não apresenta nenhuma análise que trate sobre o tema metropolitano. Percebe-se assim, a 

ausência das políticas regionais integradas, não havendo nenhuma participação visível de 

interesses dos outros municípios que compõem a Região Metropolitana de Maringá. 

 
Do ponto de vista institucional, é razoável propor que a quase ausência e a 
fragilidade do tratamento da questão metropolitana nos Planos Diretores podem 
decorrer do fato de terem sido criadas unidades territoriais de planejamento (RM, 
AGU, RIDE) sem correspondência de figuras institucionais que lhes dessem sentido 
e sustentação efetiva na missão, sobretudo, dos governos estaduais, a quem a 
Constituição Federal atribuiu competência para tanto. Cabe lembrar que o texto 
constitucional tem caráter eminentemente autorizador, dispondo que os estados 
“poderão” criar RM, AGU ou microrregiões. Não se refere aqui, necessariamente ou 
exclusivamente, a “entidades” metropolitanas. (SCHASBERG; LOPES, 2011 p. 
249) 

 

Conforme as análises anteriores, a cidade de Maringá foi planejada com algumas 

características do modelo de cidade-jardim; é o que afirmam os pesquisadores da área e se 

procura reafirmar no presente documento.  

Cabe ressaltar um conceito relevante para o trabalho ao retomar o conceito de 

planejamento, Santos (2002) nos recorda que “planejar remete ao futuro; significa tentar 

prever a evolução de um fenômeno, ou seja, planejar é a tentativa de simular os 

desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis 

problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios.” 

Essas expressões: “planejamento urbano”, “plano” e “plano diretor”, passaram a 

assumir distintos significados e mesmo a adquirir um conteúdo muito vago, como aponta 

Villaça (2000) o que há de planejado em Belo Horizonte é apenas seu sistema viário, essa 

idéia podia satisfazer o planejamento no final do século passado, mas não hoje. E Brasília é 

uma cidade planejada? É totalmente diferente o que significa planejado para Brasília hoje com 
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as cidades satélites explodindo e uma urbanização de baixíssima qualidade se alastrando fora 

dos limites do Distrito Federal. 

Maricato (2000) esclarece que a partir do ano de 1930 tem início um período de 

inconseqüência e inutilidade da maioria dos planos elaborados no Brasil, pois de um lado 

estava dada a impossibilidade de ignorar os problemas urbanos e de outro a impossibilidade 

de dedicar o orçamento público apenas as obras, especialmente as obras viárias, vinculadas a 

lógica do capital imobiliário sem sofrer críticas. Assim, quando a preocupação social surge, o 

plano não é mais cumprido. 

 
É de conhecimento geral que no Brasil há “leis que pegam” e “leis que não pegam”. 
Tudo depende das circunstâncias e dos interesses envolvidos. É mais freqüente parte 
do plano ser cumprida ou então ele ser aplicado apenas à parte da cidade. Sua 
aplicação segue a lógica da cidadania restrita a alguns. (MARICATO, 2000, p 148). 

 

Para fugir ao desprestígio dos planos não implantados, as denominações variaram: 

Plano Diretor, Planejamento Integrado, Plano Urbanístico Básico, Plano Municipal de 

Desenvolvimento, entre outros. O fato é que cada vez que um tipo de plano fracassa, é preciso 

inventar outro para continuar ocultando as reais causas dos ditos “problemas urbanos” 

(VILLAÇA, 2000, p. 8). 

Segundo afirma Villaça (2000) as expressões, “plano” e “planejamento”, têm sido 

utilizadas entre nós de uma forma ideologizada e falsa, assim, essas expressões são utilizadas 

para esconder e escamotear nossa realidade urbana. 

  
A realidade que se procura esconder com essa questão do crescimento 
“desordenado” é a pobreza urbana, dos baixos investimentos em equipamentos 
sociais e infra-estrutura urbana e da sua má distribuição, tanto espacial como nas 
prioridades. A crença de que com ordem, se consegue resolver os problemas 
urbanos, suaviza e mesmo oculta a verdade que são necessários investimentos e não 
apenas “planos” para atacar os problemas urbanos (VILLAÇA, 2000, p. 2). 

 

Ao retomar o questionamento realizado por Villaça, (2000, p. 3) a respeito “às 

perspectivas do planejamento urbano no Brasil de hoje: por que há planos para os bairros de 

alta renda e para os de baixa renda não?” 

Conforme afirma Villaça (2000) os problemas do planejamento urbano no Brasil 

decorrem desses planos darem destaque à participação do empresariado, às parcerias e as 

criações do mercado (marketing), ou seja, o planejamento estratégico não tem mais 

preocupação social, com a injustiça, com a exclusão, com a favela, com o saneamento, nem 

mesmo no discurso. 
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 “A população está cansada de saber quais são os seus problemas. Como já disse 
alguém, expert ou especialista, é aquele a quem o problema diz respeito. Os 
problemas a serem atacados num plano, suas prioridades e mesmo as linhas gerais 
de ação, são uma questão de política e não técnica”. (VILLAÇA, 2000, p.12). 
 

Após algumas considerações a respeito dos planos e leis urbanísticas, processo 

semelhante que ocorre em inúmeras cidades brasileiras, verifica-se que o município de 

Maringá enquadra-se nesse modelo, pois os problemas do planejamento urbano no Brasil não 

são nem nunca foram técnicos. 

Cabe ressaltar a análise do processo de constituição do planejamento em Maringá 

elaborada por meio dos trabalhos de Rodrigues (2004); Godoy (2009); Rodrigues e Tonella 

(2010); Cordovil e Rodrigues (2010) e no próprio documento do Plano Diretor do município 

enfatizando como o mercado imobiliário interfere na expansão urbana e metropolitana do 

município de Maringá. 

Em Maringá foram aprovados três Planos Diretores: o primeiro em 1968, o segundo 

em 1991 e o terceiro em 2006 com a incorporação dos instrumentos urbanísticos e jurídicos 

do Estatuto da Cidade. 

Em 1968 foi instituído o Primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento de Maringá, por 

uma equipe técnica contratada pelo CODEM (Conselho de Desenvolvimento Municipal) 

possuindo em suas características dois grandes objetivos, conforme Rodrigues (2004): fazer 

um grande planejamento de modo a coibir a ampliação do perímetro urbano a fim de manter a 

proposta inicial e a cidade ter sido alvo de um projeto do Estado do Paraná de 

desenvolvimento econômico de integração entre três pólos do interior, compreendidas em 

Ponta Grossa, Londrina e Maringá26

Segundo Cordovil e Rodrigues (2010) o resultado propriamente dito deste Plano 

Diretor acabou reafirmando o padrão centro-periferia e a desigualdade social, agravando-se 

nesse período devido ao êxodo rural, o processo de valorização dos terrenos ocupados no 

.  

Nesse período criou-se o Eteplan, importante Escritório Técnico de Planejamento, que 

diagnosticou e apresentou diversos trabalhos, porém essa equipe foi extinta e posteriormente 

substituída pela coordenadoria de Arquitetura e Urbanismo. Ambas mantendo as 

características tecnocráticas. 

Verifica-se que “o Plano Diretor de Desenvolvimento foi um marco nos estudos 

urbanos da cidade, porém poucas propostas foram colocadas em prática.” (CORDOVIL; 

RODRIGUES, 2010, p.7) 

                                            
26 Refere-se a primeira proposta regional da região em estudo: SAGMACS de 1963. 
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centro e a verticalização da cidade compondo novas dinâmicas no espaço urbano de Maringá, 

afetando também às cidades vizinhas. 
Uma das principais características da expansão urbana de Maringá foi um intenso 
processo de segregação socioespacial que afastou moradores de baixa renda para 
conjuntos habitacionais afastados do centro urbano consolidado, a partir de meados 
da década de 1970, e para os municípios do entorno próximo. As condições 
socioeconômicas são as definidoras dos locais de moradia para as pessoas, restando 
àqueles com baixos salários apenas espaços periféricos para morar. Essa prática 
resulta de uma parceria bastante fecunda entre os interesses do mercado imobiliário 
e representantes do poder público. (CORDOVIL; RODRIGUES, 2010, p. 2). 
 
 

O segundo Plano Diretor somente reafirmou o caráter tecnocrático com a ausência da 

participação da população (que só ocorre em Maringá a partir do ano de 2004), característica 

dos planos até o final do século XX na maioria das cidades brasileiras. Uma diferença que se 

pode verificar foi a abrangência metropolitana cujo documento teve intenção de adquirir. O 

Plano passou por várias atualizações em 1994, 1999, 2000 e 2001 e segundo análise de 

Cordovil e Rodrigues (2010 p.11) “aqueles planos não foram sequer encaminhados para o 

legislativo”. 

O processo de participação democrática do Estatuto da Cidade passou a compor a 

Legislação urbana no início do ano de 2004, anterior à aprovação do Plano Diretor 

Participativo que foi aprovado em Maringá em 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Plenária da Conferência de Revisão do Plano Diretor de Maringá 

Fonte: Uehara27

Com a aprovação do Estatuto da Cidade (2001) houve uma abertura clara das 

operações consorciadas, ou seja, um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo 

Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados. Esse processo inclui “segmentos que jamais 

participaram diretamente dos processos decisórios sobre o uso e ocupação do solo” 

. 

 

                                            
27 Fotos tiradas pela autora em trabalho de campo em 2010. 
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(CORDOVIL; RODRIGUES, 2010, p.12), inclusive dando maior abertura ao mercado 

imobiliário e a indústria da construção civil. 

Essa lei aprova declaradamente que “os novos parceiros representam a ampliação do 

espaço político de negociação, no qual se expressam tanto os direcionamentos estatais quanto 

as alianças e a disputas de interesses na formulação e execução das políticas urbanas.” 

(GODOY, 2009, p.19). 

Com relação a essa abertura do mercado imobiliário pode-se citar a discussão das 

construções das Zonas especiais de Loteamentos fechados na Macrozona Rural, na qual o 

poder público aponta visivelmente a abertura ao setor privado e imobiliário da cidade, como 

se pode verificar no Plano Diretor de Maringá: 
Art. 8 – B. As Zonas especiais de Loteamentos fechados na Macrozona Rural 
constituem porções do território onde são permissíveis a urbanização e a produção 
de loteamentos fechados. (ARTIGO 8, LEI NÚMERO 799/2006). 
 
 

Essa temática foi discutida na Conferência do Plano Diretor em Maringá (2010) e na 

visão do poder público, a criação dessa lei seria uma ótima oportunidade ao capital 

imobiliário, que visa investimentos da iniciativa privada e grande diversidade de 

empreendimentos para a cidade de Maringá. 

Em contraposição a essa discussão, a Professora Ana Lúcia Rodrigues 28

O trabalho não se estende e nem se aprofunda na questão da participação popular, mas 

ao se analisar essa Conferência de Revisão do Plano Diretor identifica-se três questões 

importantes que poderiam ser aprofundadas: a falta do debate metropolitano, dificuldades de 

acesso das reuniões e assembléias realizadas em horário comercial num lugar afastado e de 

difícil acesso a população, e, também, percebe-se a falsa participação dos segmentos sociais 

 (que estava 

participando da votação) questiona qual a verdadeira necessidade dessa ocupação para a 

Macrozona Rural, já que Maringá, como em todas as cidades brasileiras, possui uma grande 

dimensão das áreas de vazios urbanos, na qual não se verifica o cumprimento da função social 

da propriedade.  
Embora Maringá apresente aspectos singulares no processo de ocupação urbana, 
oriundos do fato de ser uma cidade planejada, neste particular não se diferencia da 
maioria das cidades de todo o Brasil. O crescimento urbano se deu com a permissão, 
pelo poder público, da ocorrência desses vazios e do financiamento do ônus 
decorrente deles. A existência de espaços não ocupados no perímetro urbano se 
relaciona, normalmente, à prática de favorecimentos políticos, de administrações 
baseadas em benefício privado (próprio ou de terceiros), enfim, de clientelismos de 
toda ordem. (GALVÃO; RODRIGUES; TONELLA, 2009, p. 3) 
 

                                            
28 Professora de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá e Coordenadora do Observatório das 
Metrópoles, Núcleo Maringá. 
 



51 

 

nos discursos políticos, que falseiam uma assembléia democrática, enquanto isso o setor 

público mostra-se aliado completamente ao capital imobiliário. 

 

3.2 Resultado dos Planos não integrados 

 
Para o início dessa discussão, deve-se apresentar a configuração da Região 

Metropolitana de Maringá, que será explorada com maiores detalhes no Capítulo final do 

trabalho.  

Numa primeira análise dessa região, têm-se 25 Municípios com características 

econômicas, sociais, políticas e populacionais bem diferentes entre si. Percebe-se numa visita 

in loco que o município de Maringá (cidade pólo) é dotado de infra-estrutura e investimentos 

que os outros Municípios não apresentam, sendo estes resultados dos planos não integrados. 

Pode-se observar na Figura 20 a área do Novo Centro de Maringá e os novos 

empreendimentos locais com grandes construções. Trata-se de uma grande área, ocupada 

recentemente, localizado na área central da cidade. O primeiro projeto proposto para essa área 

foi um Projeto do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer encomendado pela Prefeitura 

Municipal de Maringá, porém esse projeto não foi realizado. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Área do Novo Centro (1985) e novos empreendimentos em construção (2010), Maringá 
Fontes: Odiario.com (2010). Uehara29

                                            
29 Fotos tiradas pela autora em trabalho de campo em 2010. 
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Verifica-se que essa área foi destinada para empreendimentos do mercado imobiliário, 

e devido à valorização da terra, as construtoras edificam prédios que utilizam o coeficiente 

máximo de aproveitamento do solo, a proposta do Código de Obras de Maringá é uma intensa 

verticalização: até 75 metros em áreas centrais, ou seja 25 andares. Essa transformação do 

espaço urbano difere originalmente da proposta do projeto inicial de Jorge Macedo Vieira de 

delimitação do Município para uma população de 200.000 habitantes. 

Em Maringá, cidade pólo da Região Metropolitana de Maringá, o poder público passa 

segundo a autora, 
[...] a priorizar a construção de atributos de competitividade e atratividade a grandes 
empreendimentos. Tais relações verticais atendem às exigências corporativas de 
equipamentação técnica e adaptação jurídica, fiscal e institucional, comprometendo 
o poder econômico e político e tornando ainda mais desiguais a economia e a 
sociedade desses espaços, dada a priorização de investimentos públicos na direção 
contrária às demandas sociais.” (MOURA, 2002, p. 43). 
 

Esse modelo de administração empresarial, assim como em outras cidades brasileiras, 

configura o “urbanismo desigual, ou o urbanismo à Brasileira” a que se refere Ferreira (2011) 

resultando em casos como do Bairro Santa Felicidade (Maringá) e o municípios vizinhos 

(Figura 21) de Maringá (Sarandi e Paiçandu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Destaque aos Municípios de Paiçandu, Maringá e Sarandi 
Fonte: adaptado de IBGE (2011). 

 

Nesses dois casos verifica-se um jogo de disputas e uma concorrência entre o poder 

público e o mercado imobiliário, no qual a cidade-pólo, em determinadas localidades, 

“ganham” e a periferia pobre e os municípios vizinhos “perdem”.  
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Na década de 80 foram removidas 14 famílias de uma favela localizada no centro da 

cidade de Maringá, que foram transferidas para um bairro periférico, denominado Santa 

Felicidade. Hoje essa área passou a ser valorizada, uma vez que “o bairro superou a 

precariedade dos anos iniciais e a área passou a ser de grande interesse aos agentes 

imobiliários.” (GALVÃO; RODRIGUES; TONELLA, 2009, p.2). 

Essa população passou pela experiência de remoção, falta de infraestrutura urbana e 

concessão da escritura na nova moradia para qual foram realocados, e, ainda são, (novamente) 

alvo estratégico de remoção. 

Esse processo se caracteriza pelos efeitos da “modernização excludente” (FERREIRA, 

2011) que pode se constatar quando se compara a área do Novo Centro de Maringá com o 

Bairro de Santa Felicidade (Figura 22) onde novamente essa população deve ser deslocada 

para outra periferia da cidade, já que a área está valorizada “cercada por mansões, 

condomínios de luxo e um Centro Universitário” (GALVÃO; RODRIGUES; TONELLA, 

2009, p.1). Desse modo [...] o capital imobiliário utiliza de estratégias e ações diferenciadas, 

que, no mesmo espaço urbano, ora segrega, ora absorve essa população. (MENDES et al, 

2008, p.1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Área do Bairro Santa Felicidade, Maringá 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringa (2011). 

Sarandi, município vizinho de Maringá, é caracterizado como “cidade periférica em 

relação à cidade pólo” por Mendes et al. (2008) podendo ser vista também como “o bairro 

pobre de Maringá”, pois a diferença econômica e social estampada no território torna-se 

evidente. Pode-se prever que se caminhará para um processo semelhante ao do Bairro Santa 

Felicidade, pois Maringá estende seus limites até a “fronteira” do Município de Sarandi. 

Atualmente têm-se um projeto de um Condomínio residencial denominado Ecogarden 

onde somente o portal se localiza em Maringá e as residências estão localizadas em Sarandi. 

O empreendimento é vendido como pertencendo à Maringá, comercializado dentro da 
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estratégia do capital imobiliário (esse exemplo foi citado na Conferência de Revisão do Plano 

Diretor de Maringá) vendendo “soluções verdes” e “estrutura ecológica”30

 

. 

 
A constituição do espaço urbano da cidade de Sarandi reflete o modelo da 
urbanização brasileira, onde, em uma mesma cidade, há recortes espaciais e uma 
“colcha de retalhos” constituindo espaços ricos em meio a espaços pobres, espaços 
regulados pelo Estado, em meio a espaços clandestinos, frutos da segregação 
espacial e das estratégias dos diversos agentes. (MENDES et al, 2008, p.6). 
 

Pode-se comparar loteamento popular de Sarandi na Figura 23 e o projeto do 

Condomínio Residencial Ecogarden na Figura 24, em que se verifica o contraste do projeto do 

Condomínio com a realidade de um bairro localizado na cidade de Sarandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Realidade de Sarandi - Loteamento Jardim das Torres 

Fonte: Mendes et al. (2008, p.11). 

                                            
30 Disponível no site: http://www.ecoinga.com.br/. Acesso em: 9 de junho de 2011. 

http://www.ecoinga.com.br/�
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Figura 24. Condomínio Residencial Ecogarden  
Fonte: Ecoinga (2011) 

Em uma análise realizada por Mendes et al (2008, p. 11) verifica-se que Sarandi torna-

se “um refúgio para a população de baixa renda, já que o custo de vida é baixo e, essa 

população carente procura localidades baratas, a fim de atender suas limitações financeiras, 

mesmo que, para isso, sofra com a falta de amenidades, por exemplo, asfalto, arborização, 

áreas de lazer, postos de saúde, escolas, creches e também o transporte coletivo, que é 

deficiente.” 
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4 O BINÔMIO DE CRESCIMENTO E POBREZA 
 

A análise a seguir divide-se em três momentos. No primeiro, propõe-se uma discussão 

a respeito da segregação sócio-espacial, na qual se pretende analisar a relação da segregação 

com a estrutura social e urbana, visto sob o aspecto dos agentes que participam do processo 

de constituição e formação do Município de Maringá e região. 

No segundo momento serão apresentadas as duas “faces” da região metropolitana de 

Maringá, ou seja, a região da riqueza que corresponde à cidade sede dessa região em estudo e 

a região da pobreza que corresponde à realidade das cidades vizinhas periféricas, integrantes 

da Região Metropolitana de Maringá. Além das imagens que mostram a desigualdade entre os 

municípios, para identificar essas áreas nas quais se manifestam essa exclusão e a 

desigualdade social realiza-se uma seleção de dados da região em estudo. 

No terceiro momento discute-se, baseando-se nas análises resultantes dos indicadores 

pesquisados, a realidade na qual se encontra a região e o início de uma abordagem a respeito 

do tema metropolitano que será objeto de análise posterior. 

 
4.1 A manifestação da segregação sócio-espacial 
 
 

[...] a segregação (em geral, e em inúmeras de suas manifestações ‘oficiais’) é 
aquela forma de exclusão social e de dominação que tem uma dimensão espacial. 
(VILLAÇA, 2011, p. 41). 

 
Partindo da análise de Villaça (2011) a respeito da manifestação da segregação sócio-

espacial das metrópoles brasileiras, verifica-se que esta é resultante da associação entre a 

desigualdade e injustiça social do espaço urbano, e deve ser estudado conforme as 

especificidades de cada região, 
 
No caso das metrópoles brasileiras, a segregação urbana tem uma outra 
característica, condizente com nossa desigualdade: o enorme desnível que existe 
entre o espaço urbano dos mais ricos e o dos mais pobres. Transferido para o campo 
do urbano, a premissa dada passa a ter o seguinte enunciado: nenhum aspecto do 
espaço urbano brasileiro poderá ser jamais explicado/compreendido se não forem 
consideradas as especificidades da segregação social e econômica que caracteriza 
nossas metrópoles, cidades grandes e médias. (VILLAÇA, 2011, p. 37). 
 
 

No contexto da colonização da região Norte do Paraná, Endlich (1999) destaca quatro 

agentes do espaço urbano responsáveis pela segregação sócio-espacial que ocorre nessa 

região: as companhias colonizadoras, os trabalhadores rurais, os proprietários fundiários e o 

Estado. Pode-se acrescentar entre esses agentes o mercado imobiliário, principal operador da 
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especulação imobiliária e conseqüentemente, a diferenciação social que ocorre no espaço 

urbano.  

Discute-se então, como esses agentes produzem a segregação no espaço urbano e 

regional por meio da organização do território em Maringá partindo da premissa que o 

Município e as cidades da região correspondem a “uma rede urbana densa, planificada em 

seus contornos gerais, edificada para funcionar como suporte das atividades agrícolas e para 

dar sustento espacial a empresas comerciais, manufatureiras e industriais” (GONÇALVES, 

2007, p. 23). 

Conforme já citado anteriormente, os primeiros agentes responsáveis pela produção do 

espaço urbano e regional de Maringá foram as Companhias Colonizadoras. Destaca-se a 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, principal empresa de investimentos em 

empreendimentos imobiliários, que chegou a adquirir 515.000 alqueires de terras (um alqueire 

paulista equivale a 2,42 hectares) inicialmente sob domínio inglês, somados a 30.000 

alqueires na fase de domínio paulista. 

Rodrigues (2004, p. 26) constata que a lógica da segregação sócio-espacial já se 

observa no projeto de Jorge de Macedo Vieira, que ao segmentar as áreas a serem 

comercializadas, segundo as especificidades socioeconômicas dos adquirentes, esse mercado 

fomentou ao longo de mais de meio século, uma ocupação residencial também segmentada, 

desse modo Maringá, implantada como cidade planejada, traz em sua concepção os 

pressupostos de ordem e controle verificado no anteprojeto da cidade. 

O mapa da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (Figura 25) previa a seguinte 

divisão das áreas para a cidade: 1) edifícios públicos; 2) núcleos comerciais; 3) escolas, 

hospitais, igrejas, asilos, etc.; 4) armazéns; 5) dependências da estrada de ferro; 6) zona 

comercial; 7) zona industrial; 8) zona residencial principal (zona 2); 9) zona residencial 

popular (zona 5) e 10) zona operária (zona 3). 
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Figura 25. Anteprojeto da cidade de Maringá – Jorge de Macedo Vieira. 
Fonte: Arquivo IV Bienal Internacional de Arquitetura. 

 

O acesso ampliado de compra e financiamento de terras que a Companhia oferecia à 

população e as atividades agrícolas presentes na região, foram responsáveis pelo 

deslocamento de milhares de trabalhadores que, de acordo com Luz (1997), denominados 

como pioneiros, já estavam acostumados ao trabalho da terra, 
Vinham de regiões agrícolas de São Paulo, em busca de novas oportunidades no 
Norte do Paraná. Muitos traziam algum recurso com o qual adquiriam suas terras. 
Outros, porém somente com muita dificuldade conseguiam dar a ‘entrada’ na 
compra de um lote e para pagá-lo tinham de passar privações durante algum tempo. 
Na maioria dos casos eram pessoas simples, habituadas ao trabalho e dispostas a 
enfrentar dificuldades como a precariedade de estradas, as distâncias a ser 
percorrida, a falta de conforto e de assistência médica. (LUZ, 1997, p. 129). 
 

Segundo Endlich (1999) os trabalhadores rurais eram os agentes mais subordinados, 

responsáveis pela produção de riquezas, que por outro lado, essa mão-de-obra constituiu o 

mercado consumidor que impulsionou a instalação de estabelecimentos comerciais e de 

serviços nas cidades no início da urbanização em Maringá e região. 

O terceiro agente que pode se considerar foi os proprietários fundiários que na época 

da produção do café e de outras atividades agrícolas, não exerciam o trabalho produtivo, 

apenas administravam suas terras.  

Atualmente esses proprietários podem agir como os próprios agentes imobiliários, e 

segundo Godoy (2009) são os agentes reguladores do mercado, tratados como agentes de 

produção e utilização do espaço urbano, pois promovem tanto a ocupação das áreas 
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periféricas (loteamentos populares) quanto de bairros com população de maior poder 

aquisitivo (áreas centrais e condomínios fechados de luxo). 

Essa diferenciação na localização determina o preço dos lotes, valorizando 

determinadas áreas, levando a população menos abastada a áreas mais periféricas da cidade, 
 

Pode-se dizer que a localização e a infra-estrutura determinaram o preço dos lotes, 
ou seja, os loteamentos bem localizados, dotados de infra-estrutura e conseqüente 
melhoria na qualidade de vida dos moradores terão maior custo e também serão 
comercializados a preços mais altos, destinados para classes média/alta. 
Conseqüentemente, as construções seguirão certo padrão qualitativo, até por que a 
legislação dessas áreas também induz o proprietário fundiário a construírem com um 
limite mínimo do tamanho do empreendimento, entre outras regras, que dão suporte 
a uma maior valorização do loteamento. (MENDES et al, 2008, p. 3). 
 

O processo de segregação sócio-espacial ocorre na maioria das metrópoles brasileiras 

e as classes mais altas se privilegiam das melhores localizações do espaço urbano. Segundo 

Villaça (1997, p.7) “através da segregação a classe dominante controla a produção e o 

consumo do espaço urbano, sujeitando-o a seus interesses.” 

Assim, o controle de produção e consumo do espaço urbano exercido pela classe 

dominante se dá principalmente através da esfera econômica, ou seja, do mercado imobiliário.  

Conforme analisado anteriormente, pode-se verificar que o Estado atua no espaço 

urbano a fim de atender os interesses dos agentes imobiliários atuando em parceria de forma 

regulamentada por meio dos Planos Diretores produzidos na cidade. 

 Mendes et al (2008) criticam o Estado segundo seus princípios, 
[...] o Estado é uma instituição que não governa com racionalidade, pois está 
fundamentado nos princípios de equilíbrio social, econômico e espacial da 
sociedade, mas na prática, as ações são outras, pois governa em prol de 
determinadas classes sociais, mesmo que para isso as demais classes sejam 
prejudicadas. (MENDES et al, 2008, p. 3). 

 
Dessa forma, pode-se analisar que o modelo de cidade-jardim proposto na teoria de 

Howard, deveria se referir a todos os indivíduos de modo a não separar as áreas como no 

planejamento urbano de Maringá (dividida em área residencial principal e área residencial 

popular). Verifica-se que os princípios do Estatuto da Cidade tentam contrapor a esse modelo, 

portanto pode-se observar no município de Maringá que os princípios são aplicados à apenas 

uma pequena parcela da sociedade reafirmando e reproduzindo as desigualdades e privilégios 

para determinada camada da população. A seguir serão apresentados alguns dados e variáveis 

que indicam essa questão da desigualdade nessa região. 
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4.2 A pobreza também é planejada: resultantes do “urbanismo à brasileira” 
 

A discussão ora proposta fundamenta-se no artigo de Ferreira (2011) a respeito da 

reprodução da segregação sócio-espacial que resulta em espaços estruturados por esse padrão 

antagônico do modelo das metrópoles brasileiras, por um lado de áreas muito reguladas 

enquanto outras marcadas pela precariedade. 

Esse antagonismo é visto como uma contradição fundamental da cidade capitalista, 

pois segundo Ferreira (2011) o imóvel só pode ter alto valor de mercado em razão de uma 

complexa malha de infraestrutura, que é construída com investimentos públicos. 

Além disso, a concentração de renda se aprofundou31

                                            
31 Segundo dados apresentados por Maricato (2001) em 1981 os 50% mais pobres concentravam 14,5% da 
renda; 10% ricos concentravam 44,9% da renda e 1% dos mais ricos concentravam 13,4% da renda, no ano de 
1995 50% mais pobres concentravam 13,3% da renda; 10% ricos concentravam 47,1% da renda e 1% dos mais 
ricos concentravam 14,4% da renda. 

 nas décadas de 1980 e 1991e 

constata-se que houve no Brasil, “o aumento das taxas de desemprego, das relações informais 

de trabalho e da pobreza nas áreas urbanas.” (MARICATO, 2001, p.33). 

Verifica-se segundo Maricato (2001) que um instrumento eficiente para evidenciar a 

cidade real, iluminando sua face oculta, ilegal e segregada, é o conhecimento científico da 

cidade a partir de alguns indicadores e sua evolução. 

As análises serão baseadas em indicadores: demográficos, porcentagem da taxa de 

pobreza, saneamento básico, escolaridade, densidade demográfica, grau de urbanização, 

índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) e índice Ipardes de Desempenho 

Municipal (IPDM). Os índices e variáveis selecionados foram obtidos através do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES) e do Ministério das Cidades. 

Verifica-se a relação da pobreza das áreas urbanas da região em estudo, ou a áreas 

sujeitas à precariedade, como dito acima, estão diretamente relacionadas à exclusão social nas 

metrópoles, resultando a altos índices de violência.  
As áreas mais violentas são aquelas em que predomina uma conjunção de 
determinados indicadores: baixa renda, baixa taxa de escolaridade, [...] maior taxa 
de desemprego, maior número de morador de favelas, piores condições de moradia e 
urbanísticas. (MARICATO, 2001, p.34). 
 

Seguem esses indicadores relativos à Maringá e aos municípios da região 

metropolitana relacionados a esses índices os quais se referem.  

Na primeira análise, toma-se como base dados disponíveis do ano de 2000, por meio 

de indicadores sociais selecionados dos municípios quanto à população, a população 

economicamente ativa (PEA), população ocupada e taxa de pobreza (Tabela 4).  
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Tabela 4. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá - Aspectos Sociais 

MUNICÍPIO POP PEA POP OCUPADA TAXA DE POBREZA% 

Ângulo 2.840 1.445 1.351 20,14 
Astorga 23.637 12.692 11.195 19,41 
Atalaia 4.015 2.049 1.823 19,06 

Bom Sucesso 6.173 2.740 2.464 30,27 
Cambira 6.688 3.525 3.301 23,81 

Dr. Camargo 5.777 2.732 2.327 21,84 
Floraí 5.285 2.851 2.600 16,76 

Floresta 5.122 2.618 2.264 15,32 
Flórida 2.434 1.382 1.268 16,03 

Iguaraçu 3.598 1.755 1.468 20,04 
Itambé 5.956 2.760 2.502 19,39 
Ivatuba 2.796 1.514 1.352 20,84 

Jandaia do Sul 19.676 10.126 9.094 19,43 
Lobato 4.064 2.193 1.837 16,07 

Mandaguaçu 16.828 7.739 6.962 21,93 
Mandaguari 31.395 16.246 13.875 21,37 

Marialva 28.702 15.238 13.702 17,47 
Maringá 288.653 151.652 133.566 8,74 

Munhoz de Melo 3.401 1.702 1.547 23,57 
Ourizona 3.396 1.550 1.399 24,28 
Paiçandu 30.764 15.020 12.526 21,56 

Pres. Castelo 
Branco 

4.305 2.024 1.835 23,09 

Santa Fé 8.870 4.783 4.323 16,07 
São Jorge do Ivaí 5.590 2.932 2.665 18 

Sarandi 71.422 35.180 29.464 20,12 

TOTAL 591.387 304.448 266.710  

Fonte: adaptado de IPARDES, 2011. 

 

É importante ressaltar que a população ocupada é uma medida importante, pois 

diferente da PEA, esse índice classifica segundo o IPARDES (2011) como pessoas ocupadas 

as que efetivamente na semana de referência tinham trabalho durante todo ou parte desse 

período, e em contrapartida, pode-se obter a quantidade de pessoas desocupadas, ou seja, as 

que estavam desempregadas. As piores taxas de desemprego foram apresentadas pelos 

municípios de Bom Sucesso, Doutor Camargo, Iguaraçu e Paiçandu com menos de 40% da 

população empregada. 

Com relação à taxa de pobreza, esse índice é calculado pelo número da população em 

função da renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo. Os dados referentes à Situação 
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de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE) e das Tabulações 

especiais feitas pelo Ipardes. 

Entre esses índices, a porcentagem da pobreza se destaca em relação ao Município de 

Maringá que apresenta um índice relativamente baixo de 8,74%, enquanto todo o restante dos 

municípios da Região Metropolitana apresenta taxas acima de 15%, chegando ao valor 

máximo de 30,27% do Município de Bom Sucesso. 

A partir dessa seleção dos indicadores concorda-se com a autora, 
Dentre as principais questões regionais, a desigualdade entre as municipalidades se 
destaca. A cidade pólo apresenta índices de renda, de incremento econômico, de 
organização institucional, de demografia, de habitação e de violência bastante 
diferenciados daqueles dos demais municípios (RODRIGUES et al., 2009, p. 185). 
 

Rodrigues (2004) em sua tese descreve, caracteriza e comprova disparidades da 

região. De tal modo, a desigualdade refere-se aos graus de diferenciação das condições e 

possibilidades de acesso a bens e serviços entre as pessoas. Distinção geradora das situações 

de miserabilidade às quais está submetida à grande maioria da população brasileira 

(RODRIGUES, 2004, p. 138).  

Rocha (2006) destaca que o mínimo necessário para o “funcionamento” dos 

indivíduos no contexto sócio-econômico brasileiro, embora não seja estritamente 

indispensável à sobrevivência física das pessoas são: o acesso a moradia e o acesso a serviços 

públicos básicos. E esses acessos não são generalizados em todos os municípios entorno de 

Maringá como afirma Rodrigues (2004).  

Quanto ao acesso aos serviços públicos básicos se apresenta os indicadores de infra-

estrutura urbana por meio de dados de rede geral de distribuição água, existência de rede 

coletora de esgoto e fornecimento para consumidores de energia elétrica, tendo como 

comparação e medida o número de domicílios que são atendidos pelas Companhias 

responsáveis por esses serviços.  

A principal Companhia de Saneamento que realiza os serviços de fornecimento de 

água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário para os Municípios da Região 

Metropolitana de Maringá é a Companhia de Saneamento do PR (Sanepar); e a Companhia 

que transmite e distribui energia elétrica para todos os municípios dessa região é a Companhia 

Paranaense de Energia (COPEL). Os dados também foram retirados do Ipardes e 

correspondem ao ano de 2010, com exceção de alguns nos quais os dados estão indisponíveis. 

Verifica-se nos dados da Tabela 5 que a maioria dos domicílios dos Municípios da 

região possui abastecimento com canalização interna de água para pelo menos um cômodo do 

domicílio (com exceção da cidade de Ivatuba que possui um índice inferior a metade dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica�
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domicílios que possui), destacando-se Maringá com índice alto de 134.859 domicílios, ou 

seja, encontra-se com abastecimento de água acima da média com relação aos outros 

municípios.  

Tabela 5. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá - Saneamento básico 
 

Fonte: adaptado de IPARDES, 2011.  * – Dados indisponíveis 
 

Considerando que o Ipardes (2011) classifica o atendimento de esgoto como os 

domicílios que possuem escoadouro no banheiro ou sanitário no domicílio, a maioria dos 

municípios revela condições abaixo do desejável. Verifica-se que desde o ano de 1998 até o 

ano de 2011 não houve melhorias nesse aspecto, pois segundo Maricato (2001) 48,9% dos 

domicílios da população brasileira não são atendidos por rede de esgotos. 

Pode-se destacar seis municípios (Doutor Camargo, Floraí, Itambé, Jandaia do Sul, 

Mandaguaçu e Santa Fé) que apresentam menos de 50% dos domicílios atendidos por rede de 

esgoto, além disso, quinze desses não possuem dados disponíveis. Apesar disso, dois 

MUNICÍPIO N°DOMICÍLIOS ÁGUA ESGOTO ENERGIA 

Ângulo 1.086 * * 1.118 
Astorga 9.006 8.750 6.027 9.652 
Atalaia 1.525 1.315 * 1.572 

Bom Sucesso 2.237 1.956 * 2.280 
Cambira 2.646 2.052 * 2.725 

Dr. Camargo 2.216 2.055 428 2.392 
Floraí 1.941 1.836 445 2.050 

Floresta 2.122 2.068 * 2.330 
Flórida 968 * * 1.046 

Iguaraçu 1.420 * * 1.532 
Itambé 2.095 1.973 1.251 2.287 
Ivatuba 1.224 746 * 1.254 

Jandaia do Sul 7.374 7.072 3.567 8.164 
Lobato 1.570 * * 1.744 

Mandaguaçu 6.444 6.479 1.722 7.084 
Mandaguari 11.693 11.926 6.565 12.929 

Marialva 11.185 * * 11.534 
Maringá 129.464 134.859 115.441 149.078 

Munhoz de Melo 1.299 * * 1.393 
Ourizona 1.233 1.141 * 1.310 
Paiçandu 12.032 13.083 7.717 13.194 

Pres. Castelo Branco 1.545 * * 1.707 
Santa Fé 3.643 3.431 1.027 3.948 

São Jorge do Ivaí 2.053 * * 2.398 
Sarandi 27.854 * * 30.718 
TOTAL 245.875 200.742 144.190 275.439 
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municípios apresentam dados de atendimento de esgoto superior a 50%, entre essas duas 

cidades têm-se Maringá. 

Com relação ao indicador níveis de escolaridade (Tabela 6), destaca-se a importância 

de universidades presentes na Região Metropolitana de Maringá, principalmente a 

Universidade Estadual de Maringá. Considera-se um dos fatores de deslocamentos diários de 

parcelas consideráveis da população da região e de outras cidades do país. Por tal razão, 

verifica-se na Tabela 6 o grande número de matrículas no ensino superior em Maringá. 

 
Tabela 6. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá - Escolaridade 

MUNICÍPIO MATRICULAS 
NA PRÉ-ESCOLA 

MATRICULAS ENS. 
FUNDAMENTAL 

MATRICULAS 
ENSINO MÉDIO 

MATRICULAS 
ENSINO SUPERIOR 

Ângulo 99 379 111 * 
Astorga 451 3.326 1.088 104 
Atalaia 44 551 172 * 

Bom Sucesso 155 984 255 * 
Cambira 133 881 261 * 

Dr. Camargo 113 664 275 * 
Floraí 98 523 228 * 

Floresta 212 758 294 * 
Flórida 76 349 108 * 

Iguaraçu 106 526 183 * 
Itambé 177 807 257 * 
Ivatuba 84 506 461 286 

Jandaia do Sul 470 2.758 936 1.252 
Lobato 131 589 202 * 

Mandaguaçu 551 2.904 737 * 
Mandaguari 774 4.636 1.484 846 

Marialva 684 4.557 1.384 * 
Maringá 7.180 44.915 14.697 28.162 

Munhoz de Melo 89 565 163 * 
Ourizona 43 416 155 * 
Paiçandu 952 5.213 1.568 * 

Pres. Castelo 
Branco 

112 766 196 * 

Santa Fé 241 1.451 433 * 
São Jorge do Ivaí 139 669 210 * 

Sarandi 1.363 12.928 2.790 415 
TOTAL 14.477 92.621 28.648 31.065 

Fonte: adaptado de IPARDES, 2011.  * – Dados indisponíveis 

 

Observa-se na Tabela 6 com relação aos dados do ano de 2010 a grande quantidade de 

alunos com perfil de desistência ao se comparar os dados dos alunos matriculados no Ensino 
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Fundamental para o Ensino Médio, assim como a inexistência de alunos matriculados no 

Ensino Superior em dezenove cidades da região. 

Dois aspectos importantes podem ser citados e demonstram um alto grau de integração 

entre a cidade pólo e os municípios vizinhos: a densidade demográfica, ou seja, o número de 

habitantes por km² (2010) e o grau de urbanização (2010). Esses dados podem ser conferidos 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Perfil dos municípios da Região Metropolitana de Maringá – Indicadores Sociais 

MUNICÍPIO DENS. 
DEMOGRÁFICA 
HAB/KM² (2010) 

GRAU DE 
URBANIZAÇÃO 

(2010) 

IDH MUNICIPAL 
(2000) 

IPDM (2008) 

Ângulo 26,99 78,80 0,742 0,6809 
Astorga 56,65 91,34 0,750 0,7480 
Atalaia 28,41 85,54 0,765 0,7833 

Bom Sucesso 20,44 81,22 0,735 0,6452 
Cambira 44,10 75,66 0,767 0,7160 

Dr. Camargo 49,29 87,66 0,767 0,7147 
Floraí 26,49 88,55 0,771 0,8005 

Floresta 36,61 92,23 0,773 0,7375 
Flórida 30,59 91,31 0,775 0,7922 

Iguaraçu 24,39 89,38 0,740 0,7425 
Itambé 24,46 94,90 0,769 0,7260 
Ivatuba 31,66 76,21 0,768 0,7690 

Jandaia do Sul 107,92 90,44 0,783 0,7166 
Lobato 18,35 93,27 0,795 0,8360 

Mandaguaçu 67,41 88,90 0,762 0,6741 
Mandaguari 97,10 94,72 0,791 0,7541 

Marialva 67,26 80,70 0,784 0,7028 
Maringá 734,07 98,20 0,841 0,8211 

Munhoz de Melo 26,69 80,99 0,767 0,7383 
Ourizona 19,27 90,06 0,770 0,7094 
Paiçandu 210,28 98,63 0,746 0,6276 

Pres. Castelo 
Branco 

30,78 87,73 
0,742 0,7001 

Santa Fé 37,69 88,50 0,773 0,6938 
São Jorge do Ivaí 17,42 86,66 0,792 0,7385 

Sarandi 799,04 99,15 0,768 0,6480 
Fonte: adaptado de IPARDES, 2011. 

 

Observa-se na Tabela 7 que as cidades de Maringá, Sarandi e Paiçandu, chegam a 

apresentar os índices mais altos de densidade demográfica (734,07; 799,04; 210,28 

respectivamente) e grau de urbanização (98,20; 99,15; 98,63 respectivamente), ao se 

comparar os dados de Curitiba que apresentam grau de urbanização de 100%. 



66 

 

Entre outros aspectos segundo o Observatório das Metrópoles (2011), 

 
É necessário salientar que o histórico adensamento demográfico nas periferias 
metropolitanas representa um fenômeno vinculado ao valor da terra e da moradia e 
que induz significativo processo de segregação residencial, levando a essa 
periferização da ocupação urbana sobre áreas rurais. (OBSERVATÓRIO DAS 
METRÓPOLES, 2011) 
  
 

Para critérios comparativos o último indicador utilizado para essa análise selecionou-

se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2011) parte do pressuposto de que para 

aferir o avanço de uma população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas 

também outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida 

humana: longevidade e a educação. 

Segundo o critério de IDHM, observa-se na Tabela 8 que Maringá é a única cidade 

que possui alto índice (0, 841), acima de 0,8 e que, além disso, segundo as tabelas de Ranking 

apresentados pelo PNUD (2011) apresentou um índice maior que a média do Estado do 

Paraná (0, 787) comparado ao mesmo ano de 2000. 

Para finalizar a análise dos dados sociais, econômicos e de infraestrutura urbana, o 

indicador que resume os mais importantes indicadores de emprego, renda e produção 

agropecuária; educação e saúde é o índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) que foi 

criado especificamente para medir o desempenho dos municípios paranaenses. 

De acordo com o Ipardes (2010) esse indicador de desempenho municipal é expresso 

por um índice cujo valor varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o 

nível de desempenho do município. Baseando-se no valor desse índice, os municípios foram 

classificados em quatro grupos: baixo (0 a < 0,4); médio baixo (0,4 a < 0,6); médio (0,6 a < 

0,8); e, alto (0,8 a 1). 

Com relação a esse índice, percebe-se que três cidades (Lobato, Floraí e Maringá) 

apresentaram um índice alto com relação à classificação desse grupo. Enquanto os piores 

índices foram apresentados pelos municípios de Sarandi e Paiçandu. 

O primeiro indicador considerado no IPDM de Emprego, Renda e Produção 

Agropecuária analisa o salário médio da população; a existência de emprego formal e a renda 

agropecuária. 

Com relação à Educação, esse índice considera o atendimento à educação infantil; 

percentual de docentes com curso superior; número médio diário de horas-aula; taxa de não 
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distorção idade-série; taxa de não abandono e média do índice de desenvolvimento da 

educação básica. 

Os aspectos relacionados à Saúde consideram um percentual de consultas pré-natais 

por nascido vivo; percentual de óbitos por causas mal definidas e percentuais de óbitos de 

menores de cinco anos por causas evitáveis por nascidos vivos. 

A seleção dos indicadores apresentados: os dados de população, saneamento básico, 

escolaridade e indicadores sociais, evidencia a desigualdade entre os municípios da Região 

Metropolitana de Maringá e o desnível que se encontra no próprio Município de Maringá que 

apresenta índices de melhores indicadores em todos os critérios. 

Além desses indicadores que demonstram dados quantitativos pode-se perceber em 

uma análise visual e crítica da paisagem, a diferenciação que ocorre nos diversos espaços 

urbanos da região, no qual se percebe a desigualdade e exclusão social presente. 

Os dois municípios apresentados nas Figuras 26 demonstram a ausência do serviço 

público básico, como o asfalto nas duas cidades vizinhas a Maringá: Paiçandu e Sarandi. 

 

 
Figura 26. Poeira nas ruas sem asfalto de Paiçandu, PR e Jardim Bela Vista 2 (Sarandi, PR). 

Fonte: Odiario.com (2011); Portal Controle Social (2010). 

Por essas análises, pode-se concordar com Rodrigues (2004) que a pobreza mora ao 

lado da cidade de Maringá, ou seja, nos municípios vizinhos da região, e ainda indaga até 

quando a cidade de Maringá vai conseguir preservar sua imagem paradisíaca afastando essas 

contradições. 

 

4.3 Fragmentação e/ou unidade do território 
 

O uso freqüente do termo fragmentação urbana repousa sobre uma imagem: a 
sociedade (e seus territórios, em particular urbanos) seria um todo que se quebra em 
pequenos pedaços. Essa imagem é tanto mais eficaz porque se pode associar a ela 
provas sociais e espaciais: criação de fronteiras ou de rupturas internas às 
aglomerações, isolamento dos grupos uns em relação aos outros, expresso pela 
segregação das áreas residenciais fechadas, fortes disparidades no acesso aos 
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serviços urbanos, falta de sentimento de pertencimento. (BOURDIN apud 
SPOSITO, 2011, p. 142) 
 

 
Para reforçar as análises do espaço regional de Maringá, procura-se discutir o processo 

de fragmentação que ocorre na região, baseando-se em autores como Souza (2000); Moura 

(2010); Lacerda (2011) e Sposito (2011) e na análise espacial que a autora Rodrigues (2006) 

realiza no mapa (Figura 26). 

Lacerda32

                                            
32 Discurso de Lacerda, Norma (UFPE). Mesa 5: Metrópole hoje: fragmentação/ integração. Rio de Janeiro: XIV 
Encontro Nacional da ANPUR, maio de 2011 

 (ANPUR, 2011) reforça que o processo de fragmentação social no espaço 

urbano começa a surgir entre os anos de 1960 e 1990 com a multiplicação das áreas centrais, 

permissão do zoneamento do uso misto ocupados “por agentes do mercado imobiliário sem 

obedecer a uma orientação pública, mas a lógica do mercado” (MARICATO, 2011a, p. 69), 

diferenciação espacial e o aparecimento dos condomínios fechados. Essas características são 

reforçadas a partir do ano de 1990, com a globalização, refletindo em um novo estilo de vida, 

com o surgimento de mais duas características: a dispersão e o crescimento das áreas pobres 

devido ao mercado imobiliário informal e o aparecimento de periferias metropolitanas com 

grande dinamismo. 

A fragmentação social pode ser analisada segundo essas duas características que 

refletiram a partir dos anos 90 às periferias metropolitanas de Maringá,  
Maringá e seu entorno são constituídos de espaços segmentados e desigualmente 
distribuídos entre porções da população, submetidos à condição de mercadoria e aos 
princípios do sistema econômico capitalista. [...] Em Maringá, ademais, parece 
existir uma amálgama que combinou, aos posteriores processos de gestão e 
consumo, uma gênese como mercadoria, dentro do seu processo de surgimento 
enquanto empreendimento imobiliário. (RODRIGUES, 2000, p.4). 
 
 

O mapa (Figura 27) foi extraído de Rodrigues (2006) com o objetivo de demonstrar a 

segregação espacial resultante do processo de planejamento urbano de Maringá (“plano 

excludente”) aliado aos interesses do mercado imobiliário. É possível observar nesse mapa 

que uma minoria da população de classes médias e altas (ganho superior a dez salários-

mínimos) estão localizadas na cidade pólo, enquanto os setores de menor renda estão 

distribuídos nos Municípios vizinhos à cidade de Maringá.  
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Município de Maringá 

Dados Indisponíveis 

             

Figura 27. Localização das famílias com renda acima de 10 salários-mínimos na RMM, ano 2000. 
Fonte: adaptado de Rodrigues, (2006, p.6). 

 

Os dois mapas (Figura 27 e 28) ilustram situações opostas territorialmente em termos 

da renda. Assim, o mapa da Figura 28 33

Em relação ao índice de pobreza, em todos os municípios da RMM, o percentual de 
famílias com renda familiar per capita até meio salário-mínimo é maior que 20% e, 
no município pólo, apenas 3 das 14 áreas (Requião, Olímpico e Alvorada) têm mais 

mostra que, 

 

                                            
33 Ver em VOLUME CONJUNTURA URBANA: COMO ANDA MARINGÁ, 2009, p. 217 a classificação das 
tipologias socioocupacionais da Região Metropolitana de Maringá por AED´s - 2000. 
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que 10% de famílias com renda per capita nessa faixa. (COMO ANDAM AS 
REGIÕES METROPOLITANAS: CURITIBA E MARINGÁ, 2009, p. 219). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Porcentagem de famílias por classe de renda mensal per capita que recebem até ½ salário 
mínimo da RMM por AED´s (ano 2000). 

Fonte: COMO ANDAM AS REGIÕES METROPOLITANAS: CURITIBA E MARINGÁ, 2009, p. 219. 

 

Reforça-se assim que a cidade planejada nos padrões do modelo de cidade-jardim 

proporciona no caso específico de Maringá a segmentação dos espaços, dividida em área 

residencial principal e área residencial popular, sendo que “o direito à cidade bela, segura e 

agradável é exercido por aqueles que podem se manter nos seus limites, possuindo renda 

suficiente para tanto [...] O sucesso da promoção da imagem exige pessoas habituadas à 

indiferença e à depreciação da própria individualidade.” (CORDOVIL, 2006, p.10). 

Nas três cidades vizinhas da Região Metropolitana de Maringá e que possuem maior 

integração (Maringá, Paiçandu e Sarandi) pode-se verificar a relação de proximidade dessas 
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cidades, em que deveria se valorizar “as articulações entre lugares e sujeitos, pelas 

possibilidades de trocas, criação, inovação, e por potencializarem recursos que levam à 

inserção do território nos circuitos mais modernos da divisão social do trabalho”, porém ao 

contrário se verifica que a proximidade “não alcança a totalidade do território e dos sujeitos 

atuantes, reforçando a fragmentação, a desigualdade e a exclusão.” (MOURA, 2010, p. 468) 

Percebe-se assim, que segundo Moura (2010), entre as três regiões estabeleceu-se um 

mosaico variado em termos de produção e produtividade e ampla desigualdade entre setores 

produtivos e regiões, reforçando a heterogeneidade estrutural. 

Verifica-se que a segregação sócio-espacial resulta em territórios fragmentados, ou 

seja, espaços de pobreza e riqueza que na tentativa da instituição das regiões metropolitanas 

têm intenção de novamente se restabelecer, ou seja, se integrar, objetivando a unidade de seus 

diversos territórios, mudança pela qual ainda não se concretizou em Maringá e região. 
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5 GOVERNANÇA METROPOLITANA 
 

O Estado do Paraná possui três Regiões Metropolitanas: a Região Metropolitana de 

Curitiba, criada a partir da Lei Complementar nº14/73; Região Metropolitana de Londrina e a 

Região Metropolitana de Maringá, ambas criadas no mesmo ano de 1998. Essas duas últimas 

foram por Lei Complementar Estadual nº 81/98 e nº 83/98 respectivamente e possuem 

processos semelhantes de instituição. 

Os municípios de Maringá e da região em estudo possuem duas “engenharias 

institucioais”: a Associação do Setentrião Paranaense34

O tema metropolitano será objeto de análise - debate de repercussão nacional

 (Amusep) criada em 1972 e composta 

por trinta municípios e a Região Metropolitana de Maringá criada pela Lei Estadual nº 83/98, 

que atualmente é composta por vinte e cinco Municípios administrada pela Coordenação da 

Região Metropolitana de Maringá (COMEM). 
35

5.1 Formação da Região Metropolitana de Londrina 

 - 

fundamentando-se nas reflexões de Souza (2000); Klink (2010); Moura (2010) e Maricato 

(2011a). 

A partir desse debate, pode-se verificar por meio das pesquisas bibliográficas e 

entrevistas realizadas com Ana Lúcia Rodrigues (Observatório das Metrópoles, 2010); Renato 

Cardoso Machado (COMEM, 2010; Amusep, 2011) ; William Amadeu Izepão (Prefeitura 

Municipal de Paiçandu, 2011) e Fabíola Cordovil (Universidade Estadual de Maringá, 2011) 

que grande parte das análises referentes à realidade nacional são também  identificadas na 

Região Metropolitana de Maringá. 

Tais análises evidenciam que os desafios de âmbito nacional e a realidade presente 

nessa região indicam caminhos que se abrem à discussão dos debates contemporâneos a 

respeito das metrópoles brasileiras. 

 

 
Antes de analisar a região metropolitana de Maringá, e dar início à discussão referente 

ao processo de formação e consolidação da região metropolitana que foi institucionalizada 

pelas legislações estaduais, será realizada uma breve abordagem da constituição da região 

metropolitana de Londrina, pois a cidade constitui-se uma região de espaço não-metropolitano 

dentro do mesmo estado, e mesma categoria a qual pertence Maringá (Figura 29). 
                                            
34 Segundo BERGOC (2003) o processo de formação de Associações de Municípios do Paraná teve início em 
1969 e se trata de uma organização formal de municípios pela iniciativa do poder Executivo, com aprovação do 
Legislativo, em território contínuo, com a finalidade de resolver problemas comuns por meio de reivindicação e 
elaboração de planos e projetos. 
35 Senadora Marta Suplicy (05/09/11) Seminário Brasil Metropolitano; Emplasa (28/09/11 a 30/09/11) 
Seminário FNEM SP; Comunicado IPEA nº116 (13/10/2011); entre outros. 
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Figura 29. Regiões metropolitanas institucionalizadas no estado do Paraná 

Fonte: Firkowski, (2011, p.4.) 
 

Londrina foi fundada no ano de 1934, mais de dez anos antes de Maringá, foi 

colonizada pela mesma Companhia de Terras Melhoramentos Norte do Paraná, e num 

processo semelhante a cidade de Maringá sofreu grandes modificações com a mecanização da 

agricultura na década de 70, principal atividade econômica de ambas as cidades na época, que 

resultou na migração do campo até os centros urbanos. 

O planejamento urbano da cidade de Londrina já foi bem diferente quanto ao traçado e 

desenho da cidade de Maringá. A planta da cidade foi proposta pelo engenheiro Alexandre 

Rasgulaeff na forma de tabuleiro de xadrez. 

A primeira tentativa de formação de um eixo metropolitano nessa região foi o projeto 

Metronor, o qual se tratava de um projeto de integração regional entre as cidades de Londrina 

e Maringá. Esse projeto foi decorrente do incremento demográfico e econômico que 

dinamizou e ocorreu nessa região a partir da década de 50. “Tal projeto consistia na realização 

de um Plano Diretor que contemplasse o desenvolvimento econômico e o planejamento 

regional para o crescimento equilibrado entre as duas cidades.” (DOMINGOS, 2010, p. 92). 
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Segundo dados da Prefeitura Municipal de Londrina (2011) a Região Metropolitana de 

Londrina (Figura 30), primeira do interior brasileiro, foi instituída pela Lei Complementar nº 

81, de 17 de junho de 1998, e alterada pelas Leis nº 86, de 07 de julho de 2000, e nº 91, de 05 

de junho de 2002. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Municípios integrantes da Região Metropolitana de Londrina (inclui os municípios que 
estão em processo de inclusão) 

Fonte: Nascimento (2012). 

 

Verifica-se que, como a cidade de Maringá, Londrina também não é considerada uma 

metrópole, “incorrendo na admissão de Municípios que não têm uma identificação regional 

tão estreita com a região em detrimento de outros, que poderiam fazer parte.” (DOMINGOS, 

2010, p.95).  

Essa falta de identificação pode ser explicada por uma crítica realizada por Guimarães 

(2004) a respeito da “uniformidade do tratamento conferida a distintas regiões e situações” 

ignorando as diversidades de cada um dos municípios. 

O autor Arrais (2008) analisa o contexto regional de Santa Catarina, o qual se verifica 

as mesmas questões a respeito de um espaço não metropolitano como Londrina e Maringá, ao 

concordar que:  
[...] não encontramos referências aos arranjos políticos e nem mesmo pistas sobre a 
coesão entre os atores regionais, o que torna abstrata a avaliação dos desafios 
regionais e globais. Na verdade, há uma dificuldade em visualizar tanto os desafios 
quanto os atores. (ARRAIS, 2008, p.86). 
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Segundo dados levantados por Domingos (2010) a respeito da região de Londrina, as 

reuniões entre os prefeitos dos Municípios ocorrem em encontros para discussão de questões 

quanto ao transporte intra-metropolitano, por exemplo, contudo estão em fase de estudo e 

levantamento de dados, semelhante à primeira avaliação da região metropolitana de Maringá. 

A questão do transporte metropolitano é bastante discutida devido ao crescimento 

populacional em torno das cidades vizinhas à cidade pólo da Região Metropolitana de 

Londrina (semelhante a Maringá) pode-se citar como exemplo a cidade de Cambé, onde 

deslocam diariamente grandes fluxos populacionais para os principais postos de trabalho, 

escolas, Universidades e postos de saúde que estão localizados na cidade sede em Londrina. 

Pode-se destacar na Tabela 8 o crescimento populacional que ocorreu nas cidades de Londrina 

e Cambé.  

Tabela 8. População da Região Metropolitana de Londrina. 
  MUNICÍPIO POP (1991) POP (1996) POP (2000) POP (2010) ÁREA (Km²) 

1 Londrina 390.100 418.526 447.065 506.701 1.653,26 
2 Cambé 73.842 80.700 88.186 96.733 494,685 
3 Bela Vista do Paraíso 15.098 14.580 15.031 15.079 242,69 
4 Jataizinho 10.428 12.052 11.327 11.875 159,178 
5 Ibiporã 35.168 38.702 42.153 48.198 297,743 
6 Rolândia 43.776 44.238 49.410 57.862 460,165 
7 Sertanópolis 14.291 14.272 15.147 15.638 505,533 
8 Tamarana - - 9.713 12.262 472,156 
9 Primeiro de Maio 11.910 10.883 10.728 10.832 414,442 

10 Alvorada do Sul  9.685 8.809 9.253 10.283 424,25 
11 Assaí 20.325 19.663 18.045 16.354 440,348 

Fonte: IBGE, 2011. 

 

Identifica-se na região de Londrina a constituição da segregação sócio-espacial que 

segundo Razente (2011) ocorre por diversos fatores36

                                            
36Sobre esse assunto ver em RAZENTE, 2011. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.137/4099> Acesso em 3 de nov. de 2011 

, dentre eles pode-se destacar a 

dificuldade de acessibilidade das regiões periféricas até a região central de Londrina e Cambé.  
A urbanização dos anos 1960 contempla a localização da pobreza a oeste de 
Londrina (e não mais só ao norte) e a leste de Cambé: a conurbação Cambé-
Londrina. De fato, a periferização do leste de Cambé nada mais representa do que a 
ação do capital imobiliário em busca da pobreza que orbita em torno de Londrina. 
Nesse caso, a referência não é o centro de Cambé, mas o de Londrina. O acesso das 
áreas conurbadas a Londrina era péssimo até o início dos anos 1970 e, para Cambé, 
até meados da década de 1980. Tem-se dessa constatação que a localização da 
pobreza é prejudicada pelas maiores distâncias e pior acessibilidade ao ponto central 
das duas cidades. (RAZENTE, 2011) 
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Segundo as análises de Domingos (2010) percebe-se que as institucionalizações são 

realizadas apenas por finalidades políticas, dentro desse caso de Londrina, se distanciando da 

prática, além de ser de cunho meramente administrativo, pois nesse processo não há sequer 

participação da população, ou seja, as discussões giram em torno de interesses políticos. 

 

5.2 Formação da Região Metropolitana de Maringá 
 

 
De acordo com a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, Maringá é a cidade 

pólo da Região Metropolitana de Maringá, que foi criada através da Lei Complementar nº 

83/98, compondo-se inicialmente de oito municípios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Municípios da Região Metropolitana de Maringá 

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2010). 

 

Atualmente a Região Metropolitana de Maringá, por meio da Lei Complementar nº 

127/2010 compõem vinte e cinco Municípios: Ângulo, Astorga, Atalaia, Bom Sucesso, 

Cambira, Doutor Camargo, Floraí Floresta, Flórida, Iguaraçu, Itambé, Ivatuba, Jandaia do 

Sul, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Mello, Ourizona, 

Paiçandu, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, São Jorge do Ivaí e Sarandi (Figura 31), 

porém alguns destes não se integram efetivamente ao município pólo, um dos motivos da 

ausência da integração, destacam Silva, Savi e Silva (2010), o ingresso indiscriminado de 

novas municipalidades na Região Metropolitana dificulta a sua implementação efetiva que, 

até o presente momento, não ocorreu.  
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A partir do ano de 1951 com a fundação do município de Maringá as cidades passaram 

pelo processo de formação e constituição dos municípios37

Segundo as análises de participação do XIV Encontro Nacional da ANPUR

 da região. 

A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná participou da história de colonização 

das terras de todos os municípios da Região Metropolitana de Maringá, ou seja, “das 82 

cidades localizadas na Região Fisiográfica do Norte do Paraná, 62 foram fundadas ou tiveram 

sua fundação auxiliada citada empresa” região considerada “centro de convergência de 

agricultores procedentes dos mais diversos pontos do Estado e do País”. (IBGE, 2011). 

A Região Metropolitana de Maringá se identifica como espaço urbano de caráter não 

metropolitano na hierarquia metropolitana brasileira, expondo contradições políticas que 

envolvem a temática: 
O neoconceito região metropolitana de caráter não metropolitano, ou seja, ‘é o que 
não é’, expõem de forma satisfatória as contradições que envolvem a temática, por 
denominarem institucionalmente certo número de municípios com centralidade 
restrita espacialmente, [...]. Negá-las é extremamente complicado, pois, em geral, a 
mídia ligada às elites econômicas e políticas, além de estudiosos menos atentos ou 
de áreas de estudo que não se preocupam com a ocorrência ou não do processo de 
metropolização, acabam por confirmarem e (re) afirmarem, cotidianamente, a 
institucionalidade das RMs, símbolo de poder das elites locais (MOTA, 2010, p. 61). 
 
 

Por outro lado, é importante ressaltar, segundo consenso de pesquisadores da região 

norte do Paraná que um aglomerado urbano para ter uma espacialidade de região 

metropolitana, necessita possuir, no mínimo, uma relevante centralidade numa escala 

subnacional (macrorregião, por exemplo), isto é, possuir pelo menos uma metrópole, mono ou 

policentralizada, tendo sua relevância compreendida mais por sua situação geográfica do que 

pelas categorias demográficas (MOTA, 2010, p.62). 

A partir dessa observação, pode-se afirmar que há em Maringá o centro de um 

aglomerado urbano com indícios de um processo de metropolização, mesmo sendo 

institucionalizado inicialmente por finalidades políticas. 
38

Pode-se destacar o discurso de Ribeiro

 (Rio de 

Janeiro, 2011), devido à complexidade da questão, verifica-se nas discussões a ausência na 

clareza para o reconhecimento e consenso desse processo denominado “metropolização”. 
39

                                            
37 Refere-se ao processo de desmembramento, formação de distritos, divisão territorial e anexação dos 
municípios da constituição dos 25 municípios da Região Metropolitana de Maringá. 
38 Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, evento que ocorreu 
em maio de 2011. 
39 Discurso de Ribeiro, Luiz Cézar de Queiroz (IPPUR – UFRJ). Mesa 5: Metrópole hoje: fragmentação/ 
integração. Rio de Janeiro: XIV Encontro Nacional da ANPUR, maio de 2011 

 (ANPUR, 2011) que a metrópole pode ser 

definida como um processo de conurbação, articulados para além da cidade e não mais por 
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proximidade física, já que as mudanças de comunicação e mobilidade alteram os fluxos do 

território gerando dois processos que se pode destacar: a fragmentação e/ou unidade. 

A questão central do processo de metropolização também pode ser visto segundo 

Paviani40

                                            
40 Discurso de Paviani, Aldo (UNB). Mesa 5: Metrópole hoje: fragmentação/ integração. Rio de Janeiro: XIV 
Encontro Nacional da ANPUR, maio de 2011 

 (ANPUR, 2011) no qual “ora se interessa integrar e ora excluir”, ou ora se interessa 

a integração (ou a unidade) e por vezes a exclusão (fragmentação) das regiões, sobrepondo-se 

a questão geográfica e demográfica, refletindo nas questões sociais de moradia, habitação e 

trabalho. 

No ano de 2007 foi criado por intermédio da Secretaria do Estado do Paraná um órgão 

de gestão metropolitano: a Coordenação da Região Metropolitana de Maringá (COMEM), a 

qual propôs projetos de planejamento integrado a exemplo da integração do transporte das 

cidades da região até a cidade-pólo; a implementação de um trem de passageiros que serviria 

quinze cidades; projetos de moradias sociais com maior volume de investimentos; projetos de 

desenvolvimento local dentro da potencialidade de cada cidade, e diversos outros projetos. 

Segundo dados obtidos a partir do Observatório das Metrópoles (2009) percebe-se que 

a Região Metropolitana de Maringá se constitui em um conjunto de municípios cujas 

características sócio-econômicas individuais resultam em espacialidades urbanas bastante 

diferenciadas umas das outras, sendo portanto, difícil a integração entre as mesmas. 
Dentre as principais questões regionais, a desigualdade entre as municipalidades se 
destaca. A cidade pólo apresenta índices de renda, de incremento econômico, de 
organização institucional, de demografia, de habitação e de violência bastante 
diferenciados daqueles dos demais municípios (RODRIGUES et al., 2009, p. 185). 

 

A falta de integração dos municípios dessas regiões analisadas tende a ser resultado 

das ações políticas efetuadas pelo governo estadual no momento que essas carregaram as 

raízes ideológicas dos princípios iniciais do planejamento “inspirados na teoria dos pólos de 

desenvolvimento, no qual o centro mais dinâmico das RM (no caso, as capitais) acabou 

adquirindo preponderância nas decisões e na absorção de investimentos [...] acentuando o 

modelo centro-periferia.” (SCHASBERG e LOPES, 2011, p.221). 

A principal crítica que se percebe é explicada pela concorrência dos interesses locais e 

regionais instituídos pela Constituição de 1988 a qual não criou mecanismos de cooperação 

entre as três esferas de governo, conforme se verifica em Souza (2003) “as questões 

metropolitanas são tratadas ora como uma questão estadual, ora como uma questão 

meramente local”. (SOUZA, 2003, p. 149). 
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Assim, o processo de metropolização do espaço urbano na região de Maringá se 

expressa, como em muitas cidades brasileiras, basicamente na expansão territorial de um 

aglomerado urbano. Trata-se de uma seleção por determinadas áreas, fato que implica na 

exclusão de outras, como as cidades conurbadas de Sarandi, Maringá e Paiçandu com quais 

surgem novas centralidades, resultando no processo de segregação sócio espacial.  

Assim, os instrumentos urbanísticos atribuídos as cidades por intermédio de 

Legislação municipal e do Plano Diretor deveriam assegurar o direito a cidades para obtenção 

de uma visão mais democrática aos interesses comuns a todos os cidadãos que nele habitam. 

 

5.3 Desafios à questão metropolitana 
 

O entendimento do desafio remete à reflexão das condições sociais e da qualidade de 

vida no meio urbano-regional, já que apesar de avanços econômicos e conquistas 

democráticas apresentados pelas cidades brasileiras nos últimos anos, como a criação do 

Ministério das Cidades (2003); O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC41 (2007); 

Programa Minha Casa Minha Vida (2009); entre outros programas especiais, pode-se concluir 

que “apesar dos avanços as cidades pioraram42

Entre esses programas, destaca-se a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(PNDU) do Governo Lula, com ênfase a Política Nacional de Regiões Metropolitanas, que 

segundo Maricato (2011a) a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades havia contratado 

estudos que pretendiam informar o debate sobre a realidade urbana brasileira, assim como o 

‘estado das artes’ das metrópoles brasileiras, diferentemente dos estudos apresentados na 

década de 70

”. 

43

Nesse período mais recente, para essa região, pode-se destacar três trabalhos 

importantes relativos ao avanço na discussão da temática, como mostra o trabalho de Moura 

et al (2008) no trabalho intitulado “Os ‘vários Paranás’ e o Planejamento do estado”,  o qual 

sintetiza a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano e Regional, encomendado pelo 

.  
Cabe destacar que a retomada mais recente da agenda metropolitana ocorre num 
contexto geo-histórico e econômico que é nitidamente diferente da primeira geração 
de debates que nortearam a construção dos arranjos metropolitanos nos anos 1960 e 
1970. Além disso, está enraizada num paradigma de planejamento, gestão e 
organização do território que se diferencia dos princípios que nortearam o ciclo 
anterior de planejamento e gestão das cidades. (KLINK, 2010, p. 10). 

 

                                            
41 De acordo com Losada (2010) O PAC é um programa de investimentos em infra-estrutura com foco nas 
regiões metropolitanas. 
42 Ver a respeito de MARICATO (2011, p. 76). 
43 Segundo Losada (2010) a década de 70 foi um período de centralização financeira e autoritarismo político. 
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governo estadual; o Volume 7 do periódico Conjuntura Urbana, “Como andam as regiões 

metropolitanas: Curitiba e Maringá” (2009), assim como o estudo recente publicado no livro 

“Retratos da Região Metropolitana de Maringá: subsídios para elaboração de políticas 

públicas participativas” (2010), esses dois últimos trabalhos foram articulados por meio de 

pesquisadores do Observatório das Metrópoles. 

Observa-se assim, segundo Klink (2010) que após um silêncio de duas décadas 

presenciamos a (re)-emergência do tema metropolitano em outro cenário de produção e 

reprodução do espaço urbano e regional, 
[...] num cenário de acumulação flexível, de descentralização das escalas territoriais 
de poder e de transformações no mercado de trabalho, as novas formas de 
mobilização e de governança dos territórios urbanos metropolitanos assumem um 
papel de destaque na discussão sobre o próprio modelo de desenvolvimento na 
sociedade contemporânea. (KLINK, 2010, p. 9). 
 
 

A política neoliberal praticada a partir do ano de 1980 desencadeou a fragmentação do 

espaço nacional mantendo a estrutura antiga do “atraso” característica das metrópoles 

brasileiras: “patrimonialismo, a privatização da esfera pública, o clientelismo e a política do 

favor, além da herança escravocrata e do desprestígio do trabalho.” (MARICATO, 2011b, 

p.8). 

A conseqüência para as metrópoles brasileiras desencadeou segundo essa autora, 
[...] o desemprego, a competitividade, a guerra fiscal, o abandono de políticas 
sociais, como o transporte coletivo, as privatizações de serviços públicos, o 
planejamento estratégico, o marketing urbano, entre outros, se combinaram a uma 
tradição histórica de falta de controle sobre o uso do solo e de segregação territorial 
e urbana. (MARICATO, 2011b, p.9). 
 

Verificam-se assim, dois focos concentradores decorrentes dos problemas 

metropolitanos: “projetos de competitividade urbana, executados isoladamente por prefeitos 

neolocalistas em busca de atração das atividades econômicas” (KLINK, 2010, p. 9) e 

reforçada pelo fato de que o “padrão de investimentos em obras metropolitanas mostra a falta 

de integração entre as ações de cada município que compõem as metrópoles, e alguns 

governos estaduais apresentam apenas planos metropolitanos setoriais” (MARICATO, 2011b, 

p.10). 

Segundo análises, verifica-se que a discussão da região de Maringá pode ser 

compreendida em torno das seguintes questões: mobilidade pendular entre os municípios de 

Maringá, Sarandi e Paiçandu e o transporte metropolitano; geração de emprego e renda 

descentralizada; realidade de cidades com características rurais (Ângulo, Doutor Camargo e 

Presidente Castelo Branco) e no que tange a dificuldade de aplicação dos instrumentos do 
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Estatuto da Cidade; falta de recursos e diretrizes orçamentárias; ausência de um plano 

metropolitano. 

O primeiro desafio metropolitano que se coloca a Maringá e região é resolver o 

problema do transporte metropolitano. Pode-se concordar com Maricato (2011a) que de todos 

os fatores que contribuem para a condição de vida das metrópoles, o mais impactante é o 

modelo de mobilidade baseado na matriz rodoviarista, especialmente no automóvel, e o 

relativo desprezo pelo transporte coletivo.  

Rodrigues (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2011) alega a falta de 

prioridade do poder público ao transporte coletivo, afirmando que as pessoas optam pelo carro 

não só pelo preço, porque não é barato para mantê-lo. O sistema de transporte coletivo não 

assegura mobilidade que dê conta das necessidades dos usuários. Ainda observa que as 

moradias são levadas para áreas cada vez mais distantes.  

Maringá concentra os principais postos de trabalho, educação e saúde, e verifica-se 

que a maioria da população se desloca para o município pólo, como pode se verificar na 

Tabela 9, a partir de dados do ano de 2004. 

 
Tabela 9. População com 15 anos ou mais que trabalha e/ou estuda do aglomerado urbano de Maringá 

e a mobilidade pendular para outros Municípios e para a cidade pólo 

MUNICÍPIO Pop. com 
15 anos ou 

mais 

Pop. Que estuda 
ou trabalha no 

proprio 
Município 

Pop. Que se 
desloca p/ outros 

Municípios 

% Qtde de pessoas 
que se dirigem a 

cidade pólo 
(Maringá) 

% 

Maringá 217.892 213.148 4.744 3,10 _ _ 

Paiçandu 21.740 7.977 5.654 26,01 5.302 93,77 

Sarandi 50.298 18.158 14.467 28,76 13.315 92,03 

Fonte: MOTA, 2011, p. 58. 

 

Um dado importante a ser considerado é aquele que toca o sistema da educação. 

Segundo Veraldo et al (2010) Maringá ofertava até 2006, 125 cursos de graduação contando 

com 15 faculdades entre públicas e privadas, sendo “inegável o papel atrator da UEM nessa 

região, o que consolida um crescente movimento pendular das cidades do entorno na direção 

de Maringá”. (VERALDO et al., 2010, p. 69). 

Além do grave problema do impacto do automóvel como o trânsito e a demora nos 

tempos de viagens, comprova-se ainda a necessidade de interligar as áreas conurbadas dessa 

região por meio de transporte coletivo para os trabalhadores com apenas uma passagem. 

Conforme declaração, em entrevista do ex-coordenador da Região Metropolitana de Maringá, 
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Renato Cardoso Machado44

Trata-se da ausência de uma política metropolitana eficaz. Segundo entrevista com a 

Prof. Dra. Fabíola Cordovil

 (2010). Por suas palavras, essa integração está sendo discutida, 

foi um dos primeiros projetos a serem debatidos, porém ainda não se chegou a um consenso e 

uma solução. 

45

A conseqüência desse fator, de acordo com Rodrigues (informação verbal)

 (2011) verifica-se que nessa região encontram-se evidências da 

falta de política na questão dos transportes. 

O segundo desafio consiste na preferência da maioria dos administradores das grandes 

empresas de se instalar em Maringá. O citado dirigente Renato Cardoso Machado (2010) nota 

uma grande demanda dessas empresas, e decorrente desse fato, faltam terras para instalação 

destas no próprio Município de Maringá. 
46

Não é exagero lembrar os vínculos existentes entre o adensamento demográfico e as 
dinâmicas engendradas pelas políticas econômicas que, na atração de investimentos, 
provocam movimentos populacionais. Os efeitos concentradores e suas mazelas 
poderiam ser minimizados por políticas públicas regionais voltadas a incentivar a 
permanência da população nos pequenos municípios – sejam projetos de geração de 
emprego e renda, sejam transferências governamentais. Essa ordem de políticas não 
se restringe ao âmbito municipal, mas requer a ação articulada do Estado e da 
sociedade num esforço contínuo de planejamento e gestão regional que rompa a 
lógica perversa que caracteriza o desenvolvimento regional, desigual e socialmente 
injusto. No âmbito intraurbano, o modelo de ocupação adotado, especialmente nas 
áreas metropolitanas, induz à periferização da pobreza e ao abandono de grandes 

 é o 

desemprego, uma vez que não existe uma política metropolitana de geração de emprego e 

renda que redirecione a instalação dessas empresas para outros municípios da região. Ainda 

decorrente desse fato, alguns municípios da região perdem população, ou possuem um 

pequeno adensamento populacional, conforme dito anteriormente (Tabela 3). 
Para garantir o projeto cooperativo constitucional é necessário desenvolver soluções 
para enfrentar a acentuada heterogeneidade dos municípios brasileiros e a reduzida 
capacidade técnica, administrativa e financeira, especialmente dos municípios 
menores. [...] Outro fato que chama a atenção é o número de pequenos municípios, 
com menos de 10.000 habitantes (2670 unidades), que representam 48% do total dos 
municípios brasileiros. Esses pequenos municípios são justamente aqueles que 
apresentam escala inadequada para a prestação de determinados serviços públicos e 
mais dependem das transferências intergovernamentais para sua sustentabilidade. 
(IBGE apud LOSADA, 2010, p. 271). 
 

Segundo declaração do responsável pela Secretaria de Planejamento de Paiçandu, 

Willian Amadeu Izepão (2011), a ausência de parques industriais em Paiçandu faz com que 

toda a população seja obrigada a se deslocar diariamente em direção a Maringá para trabalhar. 
 

                                            
44 Quando foi realizada a entrevista em 02/12/2010, Renato Cardoso Machado era Coordenador da Coordenação 
da Região Metropolitana de Maringá; hoje ele responde pelo cargo de Coordenador Técnico pela Associação do 
Setentrião paranaense, Amusep. 
45Entrevista realizada em 29/07/2011, Fabíola Cordovil, professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Estadual de Maringá. 
46 Informação verbal obtida em entrevista realizada com Ana Lucia Rodrigues, em 2010. 
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contingentes de população em territórios com baixa qualidade de vida urbana. É 
necessária, pois, a reversão desse modelo e da perversa lógica que desde sempre 
definiu o desenvolvimento urbano brasileiro, de forma a assegurar o direito à cidade 
para todos. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2011). 
 

O terceiro desafio foi baseado em pesquisas de Galinari et al (2011) e de análises de 

indicadores econômicos como o Valor Adicionado Fiscal (VAF). Segundo o Ipardes o VAF é 

um dado econômico e administrativo obtido por meio da Declaração Fisco-Contábil-DFC, 

que é um demonstrativo das operações de entrada e saída de mercadorias abrangidas pelo 

ICMS, transcritas fielmente dos livros de Registros Fiscais. 

Baseado nesse índices obtidos por meio do Ipardes (dados de 2010) pode-se observar 

na Tabela 10 que mais de 50% dos municípios que compõem a Região Metropolitana de 

Maringá possuem um VAF de valor relativamente maior na produção primária. 
 

Tabela 10. Valor adicionado fiscal da Região Metropolitana de Maringá 

MUNICÍPIOS Primária Indústria Comércio e Serviços Recursos 

Ângulo 37.058.534 1.285.503 5.075.101 1.185.626 
Astorga 140.632.438 68.485.381 73.558.335 26.587 
Atalaia 28.552.617 4.378.806 11.152.901 821.936 
Bom Sucesso 54.671.496 2.006.852 6.222.973 7.598 
Cambira 38.749.366 37.495.785 17.607.486 1.450.999 
Dr. Camargo 32.928.850 6.417.175 15.656.581 11.115 
Floraí 53.729.166 6.279.185 13.370.428 2.436.855 
Floresta 49.257.393 4.047.118 19.090.684 713.979 
Flórida 12.333.032 3.467.021 2.785.980 592.187 
Iguaraçu 50.719.294 4.008.123 8.589.378 2.219.980 
Itambé 57.019.803 5.380.544 16.083.869 690.185 
Ivatuba 28.106.125 1.465.569 4.008.513 63.235 
Jandaia do Sul 29.295.458 124.516.245 52.802.895 9.501.892 
Lobato 35.552.551 30.241.354 8.215.366 548.447 
Mandaguaçu 80.762.775 34.961.037 55.267.599 950.337 
Mandaguari 55.284.031 165.456.111 87.588.285 2.493.217 
Marialva 100.918.259 129.019.998 88.648.121 2.302.242 
Maringá 104.709.264 1.543.384.437 3.040.348.326 8.191.429 
Munhoz de Melo 50.010.622 1.801.653 3.389.070 439.587 
Ourizona 51.140.826 1.377.523 2.209.114 237.798 
Paiçandu 40.627.375 37.429.065 53.248.669 156.784 
Pres. Castelo Branco 28.410.278 2.368.237 5.922.684 245.899 
Santa Fé 56.947.848 17.396.493 22.384.799 2.993.286 
São Jorge do Ivaí 95.201.576 3.727.470 30.974.370 5.714 
Sarandi 21.178.148 191.564.458 155.268.693 545.253 

Fonte: adaptado de Ipardes (2012). 

Segundo Galinari et al (2011) pode-se analisar especificamente três cidades dessa 

região: Ângulo, Doutor Camargo e Presidente Castelo Branco, as quais têm em sua 
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característica concentração significativa de população nas áreas rurais, explicada pelas suas 

principais atividades econômicas como o plantio de soja, cana-de-açúcar, trigo e milho. 
A modernização da agricultura, na esteira tanto da introdução de novas tecnologias 
quanto da disseminação de novas relações de produção, tem, nas últimas décadas 
produzindo a liberação e expulsão de enormes contingentes de trabalhadores 
agrícolas do campo. Um dos resultados foi um novo arranjo sócio-espacial das 
relações campo-cidade, com a conversão de muitos agricultores de colonos e 
camponeses em bóias-frias, isto é, em trabalhadores agrícolas, empregados como 
diaristas e mão-de-obra volante e pouco enraizada, que são, ao mesmo tempo, 
moradores urbanos, residentes nas periferias de cidades pequenas e médias. 
(SOUZA, 2000, P. 319). 
 

O Estatuto da Cidade estabelece que todos os municípios integrantes de Regiões 

metropolitanas são obrigados a ter seus Planos Diretores implementados no Município (LEI 

NÚMERO 10.257 ART. 41§ 5º, 2001). Apesar disso, como se verifica em Galinari et al 

(2010), determinados instrumentos do Estatuto da Cidade (parcelamento, edificação ou 

utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em 

títulos) pouco foram aplicados nesses Municípios. O panorama regional evidencia que essas 

três cidades apresentam uma amostra da “heterogeneidade das realidades que compõem a 

região e a inexistência de problemáticas comuns” (GALINARI et al, 2010, p. 144), sendo 

mais difícil a integração das mesmas. 

A entrevista com o engenheiro Willian Amadeu Izepão (2011), na qual se tratou da 

aplicação do Estatuto da Cidade no município de Paiçandu, evidencia que essa mesma 

situação pode ser atribuída a este município, pois o mesmo apresenta dois fatores marcantes 

que impossibilitam aplicação dos instrumentos urbanísticos do Estatuto das Cidades, entre 

eles o IPTU progressivo: baixa qualificação dos trabalhadores e baixa renda per capita. 

Observam-se que para que todos esses desafios metropolitanos sejam discutidos e 

analisados de maneira “integrada”  47, supõe-se a organização e sistematização de reuniões 

entre os prefeitos da região, somados a captação de recursos financeiros para implementação 

dos projetos e a execução de um plano metropolitano. Em entrevista, Rodrigues (informação 

verbal)48

De acordo com a Lei Complementar nº 83 de instituição da Região Metropolitana de 

Maringá (1998) não se verifica a disponibilidade dos recursos orçamentários para 

desenvolvimento dos planos somente os recursos financeiros são provenientes às despesas de 

manutenção dos Conselhos Deliberativo e Consultivo

 aponta como pequenas as estruturas físicas dos escritórios da Coordenação das 

Regiões Metropolitanas e muito pouco efetivas as ações praticadas por ela. 

49

                                            
47 A integração foi proposta na Lei Complementar 83, de 17 de julho de 1998. 
48 Informação obtida em entrevista realizada em 2010, com Ana Lucia Rodrigues. 
49 Art. 2º, §3º da Lei Complementar 83. 

. A função desses Conselhos se 
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resume em promoção, coordenação e sugestão de programas e projetos relativos à execução 

de serviços comuns. 

No caso da Associação do Setentrião Paranaense, Amusep, segundo entrevista com o 

responsável pela Coordenação técnica, Renato Cardoso Machado (2011) a situação dos 

Municípios em relação aos recursos financeiros é ainda mais difícil, pois dependem do apoio 

e participação de seus integrantes na Associação.  

Importante o destaque do trabalho do Núcleo do Observatório das Metrópoles que está 

presente em Maringá pois, poderia por meio de trabalhos e pesquisas acadêmicas subsidiar a 

elaboração de políticas metropolitanas, porém, observa-se a falta de convergência entre a 

COMEM e o Observatório. 

Alternativas a esse impasse podem ser recebidas por futuras alterações na legislação. 

Encontra-se em discussão, na Câmara Federal, o Projeto de Lei n° 3640/2004, de autoria do 

deputado Walter Feldman, denominado Estatuto da Metrópole. Dentro desse Projeto de Lei os 

recursos para os municípios dessas regiões seriam recebidos por meio do Fundo Nacional de 

Planejamento e Informações Regionais Urbanas,  
Fica o Poder Executivo Federal autorizado a constituir o Fundo Nacional de 
Planejamento e Informações Regionais Urbanas, aqui caracterizado como o 
instrumento institucional de caráter financeiro, com a finalidade de dar suporte ao 
planejamento integrado e às ações conjuntas dele decorrentes no que se refere às 
funções públicas de interesse comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, 
microrregiões e regiões integradas de desenvolvimento (Rides). (ARTIGO 26, LEI 
NÚMERO 3640/2004, DE ESTATUTO DA METRÓPOLE). 

 

Esse Projeto de Lei foi questionado por Moura e Firkowski (2008) com relação à 

captação e aplicação desses recursos financeiros, ainda que, de maneira geral, tal projeto seria 

restrito, excluído de sua relação a uma intensa rede de relações regionais (nessa mesma 

região, a Amusep estaria excluída dessa relação); a falta de clareza quanto aos objetivos e as 

finalidades específicas, até mesmo quanto à classificação das unidades regionais referidas. 

As especificidades do município de Maringá e região, a respeito do tema 

metropolitano, reforçam a análise de que a cidade planejada reflete o “urbanismo à brasileira” 

e a urbanização desigual que a maioria das cidades brasileiras apresenta. 

Decorridos mais de dez anos após sua instituição, a efetivação da integração de todos 

os municípios ainda é amplamente discutida por todos os agentes da produção do espaço 

social, que ainda produz a segregação e fragmentação do território. Supõe-se, então, que há 

muitos desafios a serem superados e muitos temas a serem estudados em busca de uma 

melhor solução para as nossas cidades. 



86 

 

6 CONCLUSÃO 
 

A fundação de Maringá, cujos fundamentos estão presentes nos projetos do engenheiro 

Jorge Macedo Vieira observa uma lógica de preocupação com o ambiente natural e com a 

criação de uma paisagem diferenciada, assim como a intenção da Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná com a configuração de uma rede de cidades para expansão econômica da 

região que interessavam inicialmente aos ingleses. Após cinqüenta anos de plano, esse projeto 

inicial evolui com a criação e expansão da Região Metropolitana. 

Nessa transição do modelo de cidade-jardim à cidade pólo de uma Região 

Metropolitana evidenciam-se elementos que foram constituindo a segregação sócio-espacial, 

que tem início no seu plano inicial e se desdobra nas ações políticas e da própria condição da 

constituição de região metropolitana, que foi o próprio meio (agentes políticos e do setor 

privado) e produto (qualidade da paisagem transformada) da segregação sócio-espacial. 

Na cidade de Maringá, assim como na maioria das cidades brasileiras, o planejamento 

urbano e o poder público se aliam aos interesses privados (mercado imobiliário e indústria da 

construção civil) para a reprodução do capital, dificultando o acesso da parcela da população 

menos favorecida as áreas mais valorizadas. 

Ao adaptar o modelo de Howard, não foi incorporada a idéia das “cidades sociais” a 

qual deveria se valorizar o homem e não o capital, ou seja, nota-se que a busca de inspiração 

desse modelo, não reproduziu as condições históricas das cidades inglesas. Quando se amplia 

e se institucionaliza a Região Metropolitana de Maringá, se “justifica” o crescimento da 

cidade pólo, a cidade verde, sem favelas e por outro lado, os municípios entorno, cidades-

dormitório, cidades periféricas, que não possuem recursos, falta infra-estrutura e condições de 

habitabilidade inadequadas. 

Maricato (2003) define a segregação urbana como uma das faces mais importantes da 

desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso aos serviços e infra-

estrutura urbanos (transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, 

dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, etc.) 

somam-se menos oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menos 

oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), 

discriminação social de todos os tipos, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer.  

Existem inúmeros trabalhos e estudos direcionados a Região Metropolitana de 

Maringá realizados por diversos grupos da sociedade e da população. Pode-se destacar o 

trabalho realizado pelo Observatório das Metrópoles em Maringá, sediado na Universidade 
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Estadual de Maringá, que mostra que há muito a ser estudado e explorado no âmbito do 

planejamento urbano integrado sobre esta região. 

O trabalho apresenta a experiência da Região Metropolitana de Maringá de modo a 

trazer as reflexões aos estudos para outras morfologias regionais, como a emergência da 

criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte50

                                            
50 Último Encontro em São José dos Campos, reuniu pesquisadores na Universidade do Vale do Paraíba 
(01/12/2011) no Seminário intitulado: "Perspectivas de Planejamento Urbano e Regional: a região metropolitana 
em debate" a fim de discutir a instituição da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. 
 

, projeto que se encontra 

em elaboração e discussão.  

Pode-se concluir que, de maneira geral, diversos fatores dificultam a integração dessas 

regiões. 

O primeiro empecilho que se pode citar segundo Losada (2010) é a superposição de 

iniciativas em uma mesma área de atuação, com competências difusas e mal definidas, como 

na atuação da Comem e da Amusep que abrangem praticamente os mesmos municípios, 

atuando em um mesmo território. 

Sobre o dispositivo constitucional das leis complementares existem algumas 

polêmicas, segundo Losada (2010) que também dificultam a integração: a concordância dos 

municípios em ser integrante de uma instância regional; ausência da participação do estado, 

ou seu papel neutro e o debate sobre a criação de uma entidade intermunicipal para reunião 

dos prefeitos dos municípios. 
Quanto às Regiões Metropolitanas, há um problema concernente à sua natureza 
jurídica e à autonomia municipal dos municípios formadores daquela, uma vez que a 
Constituição Federal de 1988 apenas delegou ao Estado-membro a possibilidade de 
criar tais regiões, mas, em momento algum, concedeu a estas a condição de um ente 
federativo e nem de pessoa jurídica de Direito público de caráter político. 
(SERRANO, 2009, p. 134). 

 

O critério político para criação de uma Região Metropolitana é reforçado pela própria 

lei complementar, segundo Serrano (2009), pois trata de uma prerrogativa imputada ao 

Estado-membro, prevendo a possibilidade de tal criação quando assim entender necessário, 

“em estruturas ‘teóricas’ de paridade, vinculadas a fundos metropolitanos que não chegaram a 

existir, criados apenas no papel, ou que se tornaram figuras frágeis e não utilizadas” (IPEA, 

2011, p.19), assim como não prevêem a respectiva extinção, pois a lei permanece em vigor, 

desde que não seja destinada sua vigência temporária, até que outra a modifique ou a revogue. 
 
A fragmentação ocorre porque a gestão metropolitana apresenta-se de forma 
dispersa pelas legislações estaduais existentes no país e também porque não há 
legislação específica, no plano federal, que a oriente e regule. 
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Outra faceta da fragmentação da gestão metropolitana é que, em virtude da 
inexistência de um reconhecimento federal, esta obedece exclusivamente aos 
interesses e motivações dos estados – com exceção às Rides, enfraquecendo o tema 
metropolitano na agenda nacional. (IPEA, 2011, p. 8). 
 
 

Além dos desafios institucionais e políticos para a gestão metropolitana, Moura (2010) 

aponta desafios financeiros, escalares, econômicos (sustentabilidade), sociais, ainda que o 

“maior desafio talvez seja o de tirar do papel.” (MOURA, 2008, p. 159). 

Na literatura sobre o planejamento urbano-regional e sobre processo de urbanização 

no Brasil encontram-se elementos para se planejar/pensar, cidades mais justas de modo a 

reduzir a exclusão e desigualdades socioespaciais/ambientais. 

A observação da realidade urbana brasileira permite verificar que “a urbanização à 

brasileira” reproduziu inúmeras situações semelhantes às quais se pode analisar no município 

de Maringá e em sua “metropolização”. A população de Maringá ocupa a periferia urbana e 

até inter-urbana, e, ainda que “planejada” não conseguiu conter todas as demandas sociais. 

Por outro lado, nem a institucionalização de uma região metropolitana contribuiu para melhor 

distribuição dos recursos e integração dos municípios para solução dos problemas comuns. 

Constata-se, pois que na concepção de um modelo de urbanização e organização 

sócio-territorial revelam-se evidências ideológicas nas quais o lugar dos pobres ainda não foi 

consagrado e que o planejamento e seus instrumentos reafirmam a lógica da segregação sócio-

espacial. 
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Anexo A - fotos 

 

As fotos foram obtidas por meio das pesquisas no Museu da Bacia do Paraná (2011), 

percebe-se que a Universidade Estadual de Maringá preserva em seu acervo grande parte da 

história da cidade, fornecendo aos pesquisadores um retrato do seu passado e dos imigrantes 

pioneiros que caracterizam essa região. Podem ser observadas as fotos aéreas que podem ser 

pesquisadas em grande quantidade no próprio Museu, sendo alvo de diversos trabalhos das 

Universidades. Essa característica física do modelo de cidade-jardim e o crescimento da 

cidade planejada instigam a curiosidade por grande número de estudiosos do assunto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: Abertura das ruas em Maringá, 1946 
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Figura: Hotel da C.M.N.P - chegada dos imigrantes de Danitzig em 27 de dezembro de 1931 
 

 

Figura: Vista aérea parcial do Maringá Velho, 1945. 
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Figura: Vista das ruas da região central, Avenida Brasil, Maringá, 1953. 

 
 
 

 

Figura: Vista do centro da cidade de Maringá – 1967 
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Figura: Avenida Brasil, centro de Maringá - 1972 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Avenida Brasil, centro de Maringá – 1987 
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