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APRESENTAÇÃO

O Diagnóstico da Situação/79, da cidade de Londrina, é um trabalho realizado pela equipe multidisciplinar da Prefeitura do Município de Londrina, perten_
cente ao quadro da Secretaria de Planejamento, se insere como um dos trabalhos desenvolvidos por esse órgão de acordo com as Diretrizes estabelecidas para o Primeiro Programa
de Investimentos Urbanos para as Cidades de
Porte Médio do Estado do Paraná.

Londrina - Situação 7~J
IP!ano de Desenvolvimento Urbano

I - Caracteristicas da cidade

1. HISTÚRICO
Até um passado recente o Norte do Paraná era
recoberto por densas florestas. Nessa região de rica
terra roxa, a coragem de alguns mineiros e paulistas marcou o início de uma grande investida.

priedades do empreendimento frustrado em projetes imobiliários. Era uma tentativa de ressarcir o
grupo inglês dos prejuízos do projeto anterior.

A colonização inicial do Norte do Paraná foi espontânea, seguindo o percurso futuro da ferrovia
São Paulo-Paraná, que só veio alcançar o rio Tibag i em 1932.

Antes de desencadear seu projeto, a Companhia fez
algo inusitado para as condições da região e mesmo
do Bras iI: esclareceu todos os títulos de propriedade da terra. Resultado: os conflitos entre colonos
com antigas prestações e os recém-chegados ficaram reduzidos a quase nada na zona colonizada
pelos ingleses.

Começou por Cambará, entre 1904 e 1908; em
pouco tempo toda a faixa entre Cambará e o rio
Tibagi estava dividida em grandes propriedades particulares cujos donos, via de regra, subdividiam em
pequenas parcelas e vendiam como lotes urbanos
ou rurais.

O projeto de colonização em si também apresentava muitas inovações: propaganda em larga escala e
transporte gratuito para os colonos, posse das terras em quatro anos, alguma assistência técnica e
financeira, levantamento de toda a área rural e
até mapeamento do solo de algumas zonas.

Vastas áreas de rica terra roxa a oeste do Tibagi,
no entanto, continuavam sob domlnio público,
seguindo um lento e ineficaz plano de colonização. Em 1920 já existia uma desilusão generalizada quanto ao ritmo lento da colonização sob
os auspícios do Estado, caracterizada pela falta
de continuidade, limitados recursos financeiros
e inépcia oficial, descrédito agravado com a eclosão
da Primeira Guerra Mundial, que não apenas interrompeu o fluxo de imigrantes, como também criou
desconfiança naqueles que aqui já se encontravam.

Mas a grande inovação introduzida na colonização do Norte do Paraná pela Companhia de Terras,
e que lhe valerá o slogan de "a mais notável obra
de colonização que o Brasil já viu", foi a divisão
das terras em lotes relativamente pequenos. Os ingleses explicitavam sua política: "favorecer e dar
apoio aos pequenos fazendeiros, sem por isso deixar de levar em consideração aqueles que dispunham de maiores recursos".

Em conseqüência, a partir de 1922 o Estado do
Paraná fez um número substancial de concessões
de terras a empresas privadas de colonização, preferindo usar seus recursos públicos para escolas e
estradas. A colonização da região experimentará
grande impulso com o aparecimento da Companhia
de Terras Norte do Paraná, subsidiária da inglesa
"Paraná Plantations Ltd".
A história dessa Companhia começa em 1924,
quando vem ao Brasil e visita a região Lord Simon
Lovat, técnico em agricultura e florestamento da
Comissão Montagu. Atendendo convite do governo
brasileiro, que sabia do interesse dos ingleses em
abrir ~reas no exterior para o cultivo de algo-·
dão em larga escala, Lord Lovat ficou impressionado com a exuberância do solo norte-paranaense e adquiriu duas glebas para instalar fazendas
e máquinas de beneficiamento de algodão, sob a
chancela da "Brazil Plantations Syndicate", de
Londres.
Os preços baixos e a falta de sementes sadias no
mercado levaram o empreendimento ao fracasso .
Foi então que surgiu, em 1925, a "Paraná Plantation Ltd" e sua subsidiária brasileira, a Companhia
de Terras Norte do Paraná, transformando as pro-

Os resultados desta política fizeram-se sentir com
o tempo: a Companhia promoveu uma verdadeira
reforma agrária sem intervenção do Estado no Norte do Paraná, oferecendo aos trabalhadores sem
posses a oportunidade de adquirirem os pequenos
lotes, já que as modalidades de pagamentos eram
adequadas às condições de cada comprador. Este
sistema estimulou fortemente a concentração da
produção - sobretudo cafeeira -a explosão demográfica, a expansão de núcleos urbanos e o aparecimento de classes médias rurais.
Londrina surgiu em 1925, como primeiro posto
avançado da colonização inglesa. O nome foi uma
homenagem que o Dr. João Domingues Sampaio,
um dos primeiros diretores da Companhia de Terras Norte do Paraná, prestou aos empreendedores
londrinos.
A criação do Município de Londrina ocorreu nove
anos depois, através de Decreto Estadual assinado
pelo interventor Manoel R ibas a 3 de dezembro de
1934, e sua instalação foi a 1O de dezembro do
mesmo ano.
Desde então Londrina não cessou de crescer e·
consolidar-se como principal ponto de referência
da região Norte do Paraná, exercendo grande influência e atração regional.
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2.SJTUAÇÃO
O Município de Londrina ocupa uma área de 2.119
km2, que corresponde cerca de 1 por cento da
área do Estado.
Suas coordenadas são as seguintes: Latitude Sul entre 23008'47" a 23055'46" e Longitude Oeste
do Greenwich entre 50052'26" a 51 o 19' 11 " .
(mapa 1 ).
Do extremo setentrional ao ponto extremo meridional a distância é de 86,6 km. Do ponto extremo
Leste ao ponto extremo Oeste são 45,3 km .
Tem como limites os municípios de Cambé, Sertanópolis, Assaí, São Jerônimo da Serra, Ortigueira, Marilândia do Sul, Apucarana e Arapongas.

O per( metro urbano de Londrina é de 9.104,50 h a
e a área de expansão urbana é de 13.008,50 ha. A
altitude da área central da cidade é de 610 metros.

Mapa 1
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3. POSIÇÃO REGIONAL E ESTADUAL

Mapa2
Microrregiões Homoganeas

O crescimento acelerado de Londrina se deve, em
primeiro lugar, à sua localização privilegiada e
proximidade com São Paulo, que lhe valeu a condição de sede da Companhia de Terras Norte do
Paraná, com importante função colonizadora.
Assim, tanto os serviços da Companhia como seu
relacionamento com as populações urbanas e rurais eram sempre feitos por meio da cidade que,
desta forma, ia consolidando gradativamente sua
posição de pólo regional e crescendo sem parar.
De 25a cidade mais habitada do sul do Brasil em
1940, passou para a terceira posição em 1970, atrás
apenas de Porto Alegre e Curitiba. Hoje Londrina
tem uma população estimada em380.451 habitantes.
No plano regional, pelos critérios da SUDESULSERFHAU, Londrina é sede da Microrregião 7,
congregando 23 municípios. Pelos do IBGE, Londrina sedia a Microrregião Homogênea 281, o
"Norte Novo de Londrina", constituída de 29
municl'pios. (mapa 2)

268 - Curitiba
269 - Litoral Paranaense
270 -Alto Ribeira
271 -Alto Rio Negro Paranaense
272 - Campos da Lapa
273 -Campos de Ponta GroAa
274 -Campos de Jaguariaíva
275 -São Mateus do Sul
276 -Colonial de lrat i
277 - Alto lvaí
278 · Norte Velho de Wenceslau Braz
279 - Norte Velho de Jacarezinho

280 - Algodoel ra d• Assa1'
261 · Norte Novo de L:ondrlna

282- Norte Novo de Maring4
263- Norte Novíaimo de Paranevéí
284 -Norte Novo dt Apucarane
286 - Norte Novíssimo de Umuereme
286 ·Campo Mourfo
287 - Pitanga
288 - Extremo Otrte Parenaense
289 -Sudoeste Peraneense
290 ·Campos da Guarapuava
291 - Mddio lguaçú

Mapa3
Áreas de Influência de Londrina
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TABELA 1

4.

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE
REGIOES DE PLANEJAMENT0/1974

REGIOES DE
PLANEJAMENTO

POPULAÇÃO
TOTAL
URBA"'A

Cunttba
2 Ponta Grossa
3. União da Vitória
4 Guarapuava
5. Jacarezinho
6 Londrina
7. Martngá
8. Campo Mourão

1.270.200
607.400
669.300
1.184.600
695.400
1.404.300
743.100
1.355.100

1.003.800
276.900
163.800
272.200
232.300
607.400
350.100
311.800

TOTAL

7.929.400

3.218.300

Fonte Diagnóstico e Oiretrizes de Ação/1 972

Mas o próprio I BG E reconhece que, na prática, a
influência de Londrina é maior: Segundo seus
estudos de 1972, tal influência se estendia sobre
64 municípios norte-paranaenses, numa área de
24.000 km2, atingindo 1.346.848 habitantes,
87 por cento dos quais procuravam os médicos especialistas de Londrina, 79 por cento seu comércio especializado e 21 por cento seus serviços
hospitalares. Os mesmos estudos demonstram que
os serviços de Londrina, sobretudo na área de educação superior e medicina especializada, exer-cem
influência também sobre o sul de São Paulo e Mato
Grosso do Su I.
Em 1975 a importância regional de Londrina era ainda maior, segundo estudos realizados em 1972. A cidade influenciava diretamente 1.593.611 habitantes e indiretamente 4.037.393, totalizando, portanto, um contingente superior a 5.000.000 de
habitantes (mapa 3).

POTENCIALIDADES
MENTO

DE

DESENVOLVI·

4.1. ACESSIBILIDADE À REDE VIÁRIA DE
TRANSPORTES E COMUNICAÇOES
A posição geográfica de Londrina, tão determinante para o seu crescimento acelerado e sua afirmação regional, se destaca por permitir um contato rápido da cidade com os principais centros de
influência do país, pela proximidade que oferece.
Mas a localização privilegiada não teria maior importância se Londrina não contasse com uma boa
estrutura de transportes e comunicações.
Situada no eixo de integração regional, Londrina é
servida por dois acessos rodoviários: a rodovia Melo
Peixoto (BR 369), que atravessa a cidade ao norte, no sentido leste-oeste, ligando a região oeste
do Paraná a São Paulo; e a rodovia Celso -Garcia
Cid (PR 445), no sentido norte-sul, ligando o Norte
do Paraná a Curitiba (mapa 4). Por essas rodovias
partem diariamente de Londrina 497 ônibus, dos
quais 19 fazem linhas interdistritais, 405 intermunicipais e 73 interestaduais.
A ferrovia, a cargo da Rede Ferroviária Federal
S/A, liga Londrina ao Porto de Paranaguá através
da Central do Paraná e Sistema Regional de Curitiba, e ao Porto de Santos através do mesmo Sistema Regional de Curitiba e do Complexo Ferroviário Paulista S/A - FEPASA. Este sistema é de importância vital para a economia da região, sobretudo no transporte de carga.

Mapa 4
Sistema Viário Regional

É o maior pólo de influência do Paraná. O próprio
Governo do Estado, no seu "Diagnóstico e Diretrizes de Ação", elaborado preliminarmente em
1972, colocava Londrina como a "região de planejamento" de maior concentração populacional
entre as oito do Estado, ultrapassando inclusive
a de Curitiba. (tabela 1)

""'"""'

Fonte : IBGE
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Por via aérea Londrina está ligada diretamente a
São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Presidente
Prudente e Maringá, com vôos diários para esses
lugares da Trans-Brasil, TAM e Rio Sul.
Além destas, Londrina terá no futuro outra opção
de transportes: a hidrovia. A Comissão Executiva
de Navegação do Sistema Paraná-Tietê (CENAT),
criada pelo governo do Estado de São Paulo em
convênio com o Ministério dos Transportes, já fez
levantamento do entroncamento da Foz do Paranapanema, com vistas a intensificar a navegação do
Tietê a Guaíra. Outro projeto bastante ambicioso
pretende ligar o estuário do Prata a São Paulo, via
Tietê, aproveitando a implantação das usinas de
ltaipu, Corpus e Yaceretá-Apipé.
Também na área de comunicações Londrina está
bem servida, tendo sido uma das primeiras cidades
do país a integrar o Sistema de Discagem Direta à
Distância (DOO), para logo depois implantar também o Sistema de Discagem Direta Internacional
(DOI) e ainda os serviços de Telex.
Conta com 11 emissoras de rádio, dois canais de
televisão e um jornal que informam diariamente a
população de Londrina e sua área de influência
sobre o que acontece na cidade, no Estado, no país
e no mundo.
4.2. INSERÇÃO EM PROGRAMAS FEDERAIS E
ESTADUAIS
No âmbito federal, Londrina está inserida no Programa de Desenvolvimento para Cidades de Porte
Médio - CN OU, dentro do qual obteve recursos
em 78/79, para:
Transporte Ferroviário - Variante Ferroviária
Saúde - Sistema Municipal de Saúde
Urbanismo - Reestudo e Atualização do PDU
e Legislação Básica Complementar.
Variante Ferroviária
O município obteve, para desapropriação, Cr$ 13
milhões do 10 Programa de Investimentos em
Cidades de Porte Médio, a fundo perdido, e como contrapartida do convênio já investiu Gr$
215.320.204,00 na construção de 17 km de via
férrea que liga o Jardim Marabá, na divisa com
I biporã, ao Distrito Industrial, divisa com Cambé.
A obra terá dois pátios, com 1.300 m em nível e
alças de manobra de 2.500 m, sendo que o Pátio 2
de Cambé terá um ramal para atendimento do futuro Distrito Industrial.
Terá grande importância regional a Variante Fer-

roviária de Londrina. A começar pelo fato de que
a sua consecução liberará o leito da linha atual,
que atravessa a cidade, para a instalação de um eixo
de transporte de massa que de início vai atender
I biporã e Cambé e mais tarde Maringá.
A Variante em si, já neste ano, será utilizada como
eixo fundamental para o escoamento da grande safra paranaense para os portos de Santos e Paranaguá. Tal importância aumentará enormemente
quando estiverem concluídos os depósitos e o Terminal Rodoviário de Cargas, nas proximidades
do Terminal Ferroviário, com o que todo o transporte de combustíveis e derivados do petróleo poderá ser feito por via férrea, conforme as determinações do Governo Federal, evitando o tráfego
de caminhões-tanques na área urbana, facilitando a
entrega para as companhias e reduzindo custos.
Por fim , a Variante Ferroviária permitirá a inst alação de um entreposto de distribuição do álcool
carburante produzido nas usinas norte-paranaenses e do excedente paulista destinado a Araucária
(PR) e Lages (SC), graças à localização privilegiada
do Pátio 2, no entroncamento da BR 369 com a
PR 445.
Sistema Municipal de Saúde
Quatro postos de saúde foram implantados com os
recursos obtidos através do Programa de Desenvolvimento para Cidades de Porte Médio, em 78/79.
Os objetivos previstos foram plenamente alcançados : decréscimo da mortalidade infantil, como demonstra a tabela 21, e melhor _atendimento à popu·
lação de baixa renda.
Reestudo e Atualização do PDU e Legislação Básica Complementar
A atualização do Plano de Desenvolvimento Urbano de Londrina está sendo elaborada pela Secretaria de Planejamento do Município.
Outros Programas
Terminal Rodoviário de Passageiros, que está
sendo executado em convênio com a Secreta·
ria de Transportes do Paraná e DN ER;
Infra-estrutura e acessos dos conjuntos de ca·
sas populares, em execução em convênic;> com
o FINC/ FINEC- BNH;
Cadastro técnico, já executado em convênio
com o SERPRO;
Centro Social Urbano, já executado em convênio com o FAS, Caixa Económica Federal e
Grupo Executivo de Centros Sociais Urbanos;
Desfavelamento, em execução em convênio
com FICAN, COHAB-LD e BNH;
Projeto CURA, em execução em duas áreas de
Londrina, em convênio com o BNH;
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Ampliação da pista do Aeroporto e reforma
das instalações internas (já realizadas), construção de áreas de estacionamento para carros
particulares e transferência da administração
do Aeroporto para a I nfraero - Ministério da
Aeronáutica ~ e Secretaria de Transportes do
Estado (em fase de execução);
Construção de casas populares em convênio
com a COHAB-LD e BNH (em execução);
Implantação das centrais de fretes, dentro do
plano do DNER - Londrina participará do
programa na 2a etapa, já que na 1a etapa somente as regiões metropolitanas serão beneficiadas (em estudo);
Construção do Terminal Rodoviário de Cargas
em convênio com o DNER (em estudo);
Modernização da BR 369 entre Ourinhos e
Foz do lguaçu, com a construção da 3a pista
nas lombadas e reforma nas pontes, também
em convênio com o DNER (em estudo);
Implantação do Entreposto de Alcool Carburante, dentro do Plano Nacional do ALcool,
em convênio com o Ministério dos Transportes (em estudo);
Modernização da Central do Paraná para agilizar o corredor de exportação, em convênio
com o Ministério dos Transportes (em estudo);
Implantação da CEASA em Londrina, mediante convênios com o Ministério da Agricultura e Secretaria de Agricultura do Paraná
(em estudo) ;
Implantação da METRONOR/Região Metropolitana do Norte do Paraná, em convênio com
o Governo Federal (através da SUDESUL),
Governo Estadual (através da Secretaria de
Planejamento), Fundação Universidade Estadual de Londrina e Fundação Universidade
Estadual de Maringá. (mapa 5)
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Mapa5

Hospftel Comuniúrio

Potencialidades de Desenvolvimento
Inserção em Programas Federais e f;staduais

Postos de S.üde
Auistlnc:W Comunimrie
Projeto Cura
Centro Soc:ilil lJr'bMo

Fonte: PML- SEPLAN/1979
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11 - Estrutura físico -ecológica do sitio do município

1. GEOLOGIA E RELEVO

Mapa 7
Relevo

A região Norte do Paraná pertence ao Terceiro Planalto, que se caracteriza por extensos lençóis de
lavas vulcânicas da era mesozóica. Também há intrusões de rochas diabásicas em diques e de diabásicas periféricas - capazes de reforçar as estruturas
existentes - de grande importância para o relevo
da região que, por influência dos derrames basálticos, apresenta como forma topográfica predominante elevações de topo achatado e encostas pouco
abruptas e seccionadas pelos cursos d'água, formando espigões. Sua estrutura apresenta uma leve inclinação de leste para oeste, em direção ao rio Paraná,
ao passo que o relevo do Município de Londrina
apresenta um suave declive de oeste para leste. (mapa 6)
A altitude média da região varia de 400 a 800 metros. O sítio urbano de Londrina está assentado sobre um espigão cuja altitude varia de 520 a 620
metros e corta a cidade no sentido leste-sudoestenordeste. (mapa 7).

Convenções

Fonte: PR- Secretaria de Estado de Plar;~ejamento
"Anuário Estatístico 1978".

Mapa 6

Geologia

2. HIDROGRAFIA
Quase todo o sistema hidrográfico do Paraná drena em direção a oeste, formando a Bacia do Paraná - que desemboca na Bacia do Prata, por causa
da declividade do relevo paranaense naquele sentido. (mapa 8)
No entanto, o subsistema de Londrina, inclusive na
zona urbana, corre predominantemente de oeste
para leste, uma vez que seu relevo está genericamente inclinado para o rio Tibagi, que tem o sentido sul-norte e deságua no rio Paranapanema, um
dos tributários do rio Paraná. (mapa 9).

Convenções

Fonte : PR - Secretaria ':le Estado de Planejamento ·
"Anuário Estatístico 1978"

Taquara, Apucarana e Tibagi são os principais rios
do Município; Apertados, Cafezal, Apucaraninha,
Jacutinga, Cambezinho, Bom Retiro e Quati seus
principais ribeirões. Esses rios têm pequenos afluentes, já com função secundária, que COf"rem em
sentido norte-sul ou vice-versa. O conjunto dos rios
e ribeirões de Londrina, com seus afluentes, forma
estrutura semelhante às nervuras de uma folha, onde o rio Tibagi seria o caule.
Mais do que à topografia, a localização do sítio de
Londrina está ligada ao problema da água e drenagem. Tanto que inicialmente a cidade localizou-se
a leste do atual sítio, perto das nascentes do córrego das Pedras, tendo mudado depois que verificou-se que no alto do espigão nasciam vários ribeirões.
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rizando as áreas internas, depois as contíguas
externas e por último as externas-não contíguas.
Além desse critério, observa-se a formação topográfica dos terrenos, uma vez que no perímetro de expansão urbana existem áreas com topografia bastante acidentada e subsolo impróprio para uso
urbano. Essas áreas estão assinaladas no mapa 10.
Quanto à tendência do crescimento da cidade, ao
final da década de 60 era para oeste, aproximando
Londrina do Município de Cambé. No começo dos
anos 70 a cidade se expandiu principalmente para
o sul e sudeste e secundariamente para o norte, a
partir da metade da década. Ao final a expansão
foi no sentido sudoeste, mas surgiram grandes conjuntos residenciais populares para o norte.
A tendência, nesta década de 80, é pata leste, na
direção de lbiporã. No entanto, há uma tendência
forçada ao norte, no sentido de organizar a ocupação de significativa quantidade de conjuntos habitacionais para população de baixa renda, e ao sul,
pela necessidade de preencher os vazios.
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Mapa 10
Limite do Município

Área de Expansão Urbana
Restrições ao Crescimento Ffsico

Limite Urbano
Expansão Urbana
Restrições F (sicas

Fonte : PM L/SE P LAN /1979

N

0.1

··~

·.·.·.·..
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. .
..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·
······ · ··· .......
...........

E

:: ::

