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Resumo 
O presente subprojeto, desdobramento do projeto      
intitulado de “Circuitos Espaciais de Produção e Circuitos        
da Economia Urbana: estudos de caso de Ponta        
Grossa-PR”, tem como objetivo analisar o planejamento       
industrial de Ponta Grossa-PR a partir de alguns planos         
e programas de desenvolvimento. Nesse sentido,      
analisaremos alguns planos e programas econômicos      
que evidenciam a realidade econômica do município de        
Ponta Grossa. 

Introdução  
O plano diretor municipal e o plano de mobilidade são          
instrumentos de planejamento e gestão de municípios e        
prefeituras, considerados, atualmente, essenciais. A     
realização de tais instrumentos deve ser compatibilizada       
com regulamentos de ordem legal, tais como a própria         
Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Temos que         
o objetivo deste trabalho é estudar todo o circuito         
produtivo em que empresas do município de Ponta        
Grossa-PR estão inseridos, estudando o plano diretor       
vigente para fins de compreender a organização do        
território e como ele é influenciado. 

Material e Métodos 
Análise do plano diretor e plano de mobilidade urbana         
sob o ponto de vista do setor produtivo. A análise foi feita            
com base no estudo de teóricos do planeamento urbano         
na formulação de políticas de desenvolvimento das       
cidades. Os dados utilizados foram os do Ipardes e         
IBGE. Uso da cartografia para representação. 

Resultados e Discussão 
O Planejamento Urbano é o que desenvolve e antecipa         
as necessidades das cidades, identificando as questões       
mais urgentes e assegurando que as medidas       
necessárias não tomem direcionamentos errados. E      
como um dos objetos mais importantes têm-se o Plano         
Diretor do Município. 
Em março de 2018, o então prefeito, Marcelo Rangel,         
assinou o contrato da revisão do antigo Plano Diretor         
(Lei no 8.663, de 09/10/2006) e da elaboração do Plano          
de Mobilidade Urbana de Ponta Grossa (PlanMob). 
Sendo o objetivo deste subprojeto, o estudo do circuito         
produtivo em que empresas do município de Ponta        
Grossa-PR estão inseridas, se faz necessário uma breve        
análise de alguns artigos do plano diretor vigente para         
fins de compreender o setor industrial. O setor produtivo         

se encaixa diversas vezes no Plano Diretor ao falarmos         
de clima, meio-ambiente, e principalmente quando      
mencionado ocupação do solo e zoneamento. Na figura        
1 está apresentada a Zona Industrial do município de         
Ponta Grossa-PR. 
 

 
Figura 1. Zona Industrial do município de Ponta Grossa-PR. 

Conclusão  
A partir do estudo e compreensão do Plano Diretor e          
Plano de mobilidade, bem como a análise de dados do          
Ipardes e IBGE, conseguimos ter clareza do circuito        
produtivo de bens do setor produtivo e como este         
influencia em questões econômicas e sociais da cidade. 
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