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1 - APRESENTAÇÃO

O  trabalho  Geografia  Em  Múltiplas  Escalas  do  Local  ao 

Global,  está  de  acordo  com  a  proposta  das  Diretrizes  Curriculares, 

respeitando os conteúdos estruturais. Foi elaborado a partir de três temas:

-  Limites –  parte  da  construção  de  conceitos  de  divisas, 

fronteiras,  extensões  do  município  e  de  sua  caracterização  física  (Clima, 

relevo, hidrografia, vegetação) relacionando-o com outros espaços.

-  Arranjos  Territoriais –  enfatiza  a  estrutura  fundiária,  a 

estrutura  urbana, uso do solo rural  e urbano considerando a dimensão da 

realidade local como significativa e necessária para a efetiva compreensão do 

espaço geográfico, isto é, a partir do estudo do local, pode-se construir uma 

visão mais crítica e geral do mundo.

-  Dinâmica Populacional – Diagnostica as características do 

povoamento, as migrações e a estrutura populacional que imprimiram marcas 

no  município  produzindo  novas  territorialidades  e  relacionando  com  as 

mudanças políticas e econômicas ocorridas em escala nacional e mundial.

O  trabalho  ora  apresentado  tem  como  objetivo  geral 

compreender a Geografia em escala local, ou seja, do município partindo da 

análise de seus diferentes arranjos territoriais. A partir do mesmo, é possível o 

estabelecimento de articulações dessa escala com aquelas em nível regional e 

global abordadas nos livros didáticos de geografia e em outros materiais. É 

importante esclarecer que não se trata de um material elaborado visando à 

substituição  do  livro  didático,  pretendemos  com  o  mesmo,  auxiliar  e 

enriquecer as aulas do componente curricular em questão.

A hipótese que norteia o trabalho está fundada no entendimento 

de que a construção do conhecimento supõe o movimento do pensamento que 

se  constrói  partindo  da  singularidade,  passando  pela  particularidade 

chegando à generalidade, para então, em movimentos dialéticos sucessivos, 

retornar novamente às instâncias anteriores de conhecimentos. É por isso que 

o  ponto  de  partida  da  construção  de  conhecimentos  está  no  plano  da 

singularidade ou do cotidiano, dimensão imprescindível para construção dos 
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conceitos em geografia que estão no plano da abstração ou da generalidade, 

ponto de chegada do processo de ensino-aprendizagem em geografia.

Considerando que a quase total inexistência de material didático 

sistematizado  sobre  a  realidade  do  município  se  constitui  em  principal 

barreira  para  a  aprendizagem  dos  conteúdos  geográficos,  esse  material 

didático  propõe  uma  objetivação  do  processo  de  ensino-aprendizagem 

centrada na realidade da escala  local  que deve,  necessariamente,  dialogar 

com  as  escalas  regionais  e  mundiais,  dependendo  da  amplitude  de 

abrangência do fenômeno estudado. 

Para  o  desenvolvimento  metodológico  do  presente  trabalho 

buscou-se informações locais com fundamentação científica, para a partir das 

mesmas, organizar de forma clara e objetiva os conteúdos, facilitando assim, o 

trabalho  do  professor  de  geografia  do  ensino  fundamental  e  médio.   A 

sistematização dessas  informações no material  ora apresentado contribuirá 

para  maior  compreensão  da  organização  do  espaço  local,  como  ponto  de 

partida para articulação com outras unidades escalares (regional e mundial).

Este trabalho pretende, por meio de problematizações, ensinar o 

aluno a entender os arranjos territoriais vivenciados por ele. Assim, ao criar 

condições para que o estudante compreenda o seu cotidiano por meio dos 

conhecimentos  e  conceitos  científicos,  o  professor  auxiliará  a  construir 

condições  materiais  para  uma  produção  mais  democrática  dos  arranjos 

espaciais. 

A  proposta  é  apresentar  ao  aluno  o  conteúdo  no  plano  da 

singularidade, para que o professor possa, a partir de então, dialogar com o 

da generalidade, ensinando o aluno a pensar geograficamente, o que supõe o 

desenvolvimento da consciência espacial e do raciocínio geográfico.

O  presente  material  deve  ser  entendido  como  um  recurso 

pedagógico  imprescindível  ao  professor,  contudo,  como  qualquer  outro 

instrumento didático, deve ser adequado à realidade de cada nível de ensino e 

sala de aula.  Assim, o educador pode utilizar as partes que compõem este 

material  de acordo com seu planejamento de ensino,  alterando inclusive  a 

seqüência conforme suas necessidades.

Esperamos que este material possa contribuir com o processo 

ensino-aprendizagem de conteúdos geográficos.
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2 – LIMITES

Pense nisso:

• O que se entende por limite? O que ele define? 

 As  sociedades  produzem  os  espaços,  modificando  e  criando 

novas  paisagens,  elas  também  estabelecem  os  limites  de  acordo  com 

interesses  políticos,  econômicos,  sociais  e  culturais.  Os  limites  podem ser 

visíveis ou não. Os limites visíveis definem demarcações territoriais privadas e 

públicas, outros limites, não são tão facilmente visualizados, porém podem ser 

percebidos  por  meio  da  análise  da  organização  do  espaço,  são  os  limites 

socioeconômicos, aqueles que acabam por determinar a localização de áreas 

residenciais pobres e áreas residenciais de alto padrão, por exemplo, e ainda 

os  limites  culturais,  presentes  nos  templos  religiosos,  nas  construções 

destinadas à ocupação de teatros, cinemas, ao lazer, nem sempre acessível a 

todos.  A  adoção  de  determinados  comportamentos  também  estabelecem 

limites, ou seja, unem grupos através de idéias, maneiras de se vestir, de agir, 

entre outros.

O  território  que  constitui  o  município  apresenta  limites  com 

outros espaços territoriais constituindo fronteiras políticas, mas ainda existem 

os limites  dentro do município como os que separam o rural  do urbano, a 

agricultura moderna  da tradicional, os diferentes tipos de relevo, de solo, de 

vegetação, enfim é possível reconhecer nos limites  características do  local e 

da sociedade que nele vive.

• Quais limites fazem parte do seu dia-a-dia?

• Como  os  diferentes  grupos  sociais  do  seu  município 

estabelecem os limites? 

• Para que serve o limite?

• Olhando para as diversas paisagens do seu município, você 

consegue  visualizar  os  limites  que  os  diferentes  grupos 

sociais estabelecem?
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Observe atentamente a figura, o mapa e as fotos a seguir:

Observe a localização do município de Londrina no mapa

Mapa 1: Localização de Londrina em relação ao Paraná e Br
Fonte: Região Metropolitana de Londrina, 2007. Elaboração: Patrícia Campana de Castro 

Fávaro
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Mapa 2 – Divisão distrital e municípios limítrofes do município de 
Londrina

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina , 2007, p. 19.
Organização: Marly Terezinha Calux Mendonça

• Faça um levantamento das informações contidas no mapa.

• Quais destas informações permitem identificar os limites do 

município?

• Determine  as  funções  de  uma  unidade  político-

administrativa. 
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• Identifique  e  evidencie  as  divisões  político-administrativas 

presentes  no  mapa  a  seguir,  destacando  o  município  que 

você mora.

• Em quais unidades político - administrativas o município de 

Londrina está inserido?

• Observe  as  divisões  político  administrativas  presentes  no 

mapa destacando o município em que você mora.

• Com base  nas  imagens,  identifique  os  tipos  de  fronteiras 

presentes no seu município.

Os limites municipais delimitam o território onde o município exerce 
sua autonomia administrativa, subordinada e de acordo com as leis 
estatuais e federais. A administração municipal tem como funções 
básicas:  segurança,  educação,  saúde,  planejamento  urbano, 
saneamento básico, etc.

As  verbas  públicas  federais  e  estaduais,  destinadas  por  lei  ao 
município para o atendimento,  em parte, de suas funções básicas, 
bem como os  atos  administrativos  de  natureza  fiscal  e  tributária 
consideram  o  número  da  população  e  os  limites  municipais.  Os 
limites municipais são formas de efetivar os direitos e as políticas 
públicas para  cada município.

altitude  média  de  576  metros  acima  do  nível  do  mar,  entre  as 
Latitudes  de  23°  08’  47”e  23º55’46”  Sul  e  as  Longitudes  de 
50°52’23”  e  51º19’11”  Oeste,  tendo  como  limites  ao  norte 
Sertanápolis, Cambé, Ibiporâ; a leste com Assai e São Jerônimo da 
Serra: ao Sul com Ortigueira, Tamarana, Marilândia do Sul e a Oeste 
com Arapongas, Apucarana e Califórnia
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Por meio do mapa a seguir, identifique os limites político-
administrativos entre o espaço rural e o espaço urbano do município.

Mapa 3 – Divisão Administrativa e Situação
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p. 354

• Em  um  mesmo  município  há  um  limite  político-

administrativo  que  distingue  o  espaço  rural  do  espaço 

urbano. Como ele é denominado?

• Destaque estes limites no mapa apresentado.  
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O  espaço  rural  é  destinado  preferencialmente  às  atividades 

agropecuárias, compreendendo também as moradias da população rural como 

outras atividades de apoio ao desenvolvimento da agropecuária.

O espaço urbano se apresenta como uma área de concentração 

populacional,  grande  densidade  de  construções  e  atividades  secundárias  e 

terciárias.

Entre o espaço rural e urbano ocorre uma área de transição, o 

perímetro urbano.

Perímetro Urbano:

• Limite entre área urbana e área rural.1

• Linha que delimita exteriormente o aglomerado urbano, de acordo 
com o plano e que inclui o conjunto dos espaços urbanos, dos 
espaços urbanizáveis e dos espaços industriais que lhes sejam 
contíguos.2

• Perímetro urbano caracteriza-se pela ocupação destinada a 
assentamentos residenciais, comerciais e  de serviços, ligados a 
atividades urbanas, bem como aos equipamentos públicos e 
institucionais, em áreas urbanizadas (com loteamentos aprovados) 
ou a serem urbanizadas, subdividindo-se em: Zona Residencial, Zona 
Mista, Zona Comercial, Corredores Comerciais, Distritos Industriais 
e Comerciais e Áreas Verdes.3

Fonte 1-Disponível em: < www.pr.gov.br/mtm/informacoes/glossario.shtml>. 

Acesso em :15 ago. 2007. 

Fonte 2- Disponível em: <www.cm.funchal.pt/plano_director/glossario/glossario.html>. 
Acesso em 15 ago. 2007.

Fonte 3- <http:// www.chapadaodoceu.go.gov.br/LeiZoneamento.htm>. Acesso em 

15 ago. 2007.
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Sistema Viário

Observe os mapas do sistema viário do município, identifique e 

destaque:

Mapa 4:  Mapa Político-Rodoviário do Estado do Paraná - 2006
Fonte: IPARDES  -http://www.ipardes.gov.br/anuario_2005/index.html>.

Acesso em: 2 jun. 2007
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Mapa 5 – Estradas do município de Londrina
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p. 361

• Tendo como referência o seu município, indique para quais 

lugares  estas  vias  conduzem,  com  suas  respectivas 

orientações geográficas. 

• A partir da malha viária, identifique a hierarquia do sistema 

representado.

• Com base na hierarquia identificada, estabeleça um sistema 

de classificação viária que defina a respectiva importância 

das conexões propiciadas pelas rodovias federais, estaduais 

e  vicinais  em  função  da  intensidade  dos  fluxos  de 
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mercadorias  e  pessoas.  Identifique  as  direções 

predominantes destes fluxos.

• Observando  o  mapa  do  sistema  viário  do  seu  município, 

identifique a importância social e econômica das diferentes 

vias de comunicação. Justifique a resposta.

Redes de comunicação e trocas

Uma rede serve para ligar e interligar pontos diferentes e por 

meio da qual transitam mercadorias, pessoas, capitais e informações.  Tais 

redes podem ser estruturadas a partir  de um sistema viário,  aéreo, férreo, 

marítimo ou, até mesmo, pela forma como as informações, os dados circulam 

na sociedade.

As redes de rodovias , ferrovias, aerovias e hidrovias, permitem 

a circulação de mercadorias e pessoas; as redes de telecomunicações (rádio, 

televisão, telefone),  realizadas por  meio satélites e cabos de fibra óptica e 

também  as  redes  de  computadores  (internet),   possibilitam  o  fluxo  das 

informações  por  meio  de  imagens,  sons  e  dados,  as  chamadas  infovias.  A 

distribuição  de  eletricidade  é  feita  pelas  redes  de  energia  elétrica  ,  a  de 

petróleo  e seus derivados pelas redes de oleodutos,  enfim fluxos  dos mais 

variados  tipos  ocorrem  no  espaço  geográfico  através  de  um  denso 

emaranhado de redes que podem compreender o espaço em diversas escalas, 

mas não da mesma forma em todos os lugares. É necessário dispor de infra-

estrutura,  da  qual  nem  todos  se  beneficiam  em  virtude  de  uma  série  de 

questões,  principalmente,  políticas  e  econômicas.  Não  podemos  esquecer 

também que mesmo onde existe todo um sistema integrado de redes, como 

nas grandes metrópoles, há cidadãos que só os utilizam parcialmente por falta 

de recursos.

A  mobilidade  necessária  à  sociedade  moderna,  cujo  o 

funcionamento  depende,  em grande  medida,  das  atividades  produtivas,  do 

trabalho , da circulação de matérias-primas para a produção de mercadorias e 

produtos com objetivo de satisfazer as necessidades humanas de alimentação, 

vestuário, moradia, transporte, educação, saúde, lazer etc. só se concretiza 

com a instalação das redes de comunicação e troca.
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2.1 - Vegetação

Observe o mapa e as fotos.
Áreas desmatadas, áreas preservadas, mata ciliar e outras.
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• O que podemos inferir a partir dessa imagem?

• Que fenômenos interferiram e interferem na manutenção e 

transformação da cobertura vegetal do seu município?
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Observe a figura a seguir:

Mapa 6 -  Evolução da destruição das matas paranaenses
Fonte: IAP

23



Mapa 7: Paraná – regiões fitogeográficas
Fonte: IPARDES – Anuário Estatístico, 2005

Mapa 8 - Mapa da cobertura vegetal atual e reflorestamento do Estado 
do Paraná – 2001 / 2002.

Fonte: IPARDES 2005

• Descreva ou indique a orientação geográfica dos vetores de 

desmatamento no estado do Paraná.
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• Com base na seqüência temporal, delimite no último mapa 

as  áreas  onde  houve,  respectivamente,  manutenção, 

ampliação e redução das áreas de cobertura vegetal.

• Com  base  na  regionalização  anterior,  enumere  os  fatores 

que  explicam a  geograficidade do  desmatamento  de  cada 

região.

• Identifique e delimite os diferentes conjuntos de vegetação 

apresentados  no  mapa  da  cobertura  vegetal  atual  e 

reflorestamento do Estado do Paraná – 2001 / 2002.

Reflorestamento  - Processo que consiste no replantio de árvores em áreas 

que anteriormente eram ocupadas por florestas. Os maiores responsáveis por 

estas atividades são empresa de celulose, siderúrgicas, empresas de produtos 

sólidos de madeiras (chapas de madeira) e o governo.O principal objetivo é 

comercial, mas também pode ser ambiental. Geralmente  não permite a volta 

das  espécies  naturais  vegetais  e  animais  por  ser  na  grande  maioria 

monocultor, isto se deve ao fato de seu objetivo ser econômico, assim atende 

as  necessidades  de  quem  o  faz.  Disponível  em:  < 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr66/cap19.pdf >. Acesso em: 20 dez. 

2007. 

Repovoamento  -  Reconstituição  vegetal  a  partir  do  manejo  de  espécies 

naturais que oportunizem a sustentação da diversidade da flora e da fauna.

Silvicultura  -  Plantio  de  espécies  vegetais  exóticas  ou  não,  de  forma 

homogênea, com fins econômicos.

Reserva Florestal: O Código Florestal  brasileiro de 1965,  definiu  que em 

cada  propriedade  rural  existissem  Áreas  de  Preservação  Permanente  e 

Reserva Legal. Estas áreas ocupam topos de morros, as margens dos rios, ao 

redor das nascentes e outras. No Paraná, a Reserva Legal refere-se, a 20% da 

superfície da propriedade. A Reserva Legal pode gerar  madeiras valiosas de 

espécies nativas e outros produtos, como: mel, frutos,  plantas medicinais e 

ornamentais.

Ela garante à sociedade, benefícios como proteção dos mananciais, redução 

dos riscos de enchente, amenidade dos ventos e da temperatura e manutenção 

da biodiversidade.
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Disponível  em:  <http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=145>. Acesso em: 20 dez.2007.

• No  seu  município,  quais  fatores  que  interferiram  nestes 

processos?

• Cite os fatores que explicam a espacialidade da cobertura 

vegetal e do reflorestamento no estado do Paraná:

• Qual  a  importância  dos  projetos  de  preservação  e 

recuperação  da  cobertura  vegetal  e  do  envolvimento  da 

população local nos mesmos?

 A  espacialização de áreas de reflorestamento,  repovoamento e 
reservas  florestais  está  correlacionada  à  vários  fatores,  tais 
como:

  naturais e sociais: a partir do levantamento das características 
da  natureza  e  da  sociedade  na  região  de  interesse  é  que  se 
extrai  os  indicadores  que  auxiliam  na  tomada  de  decisão 
envolvendo,  entre  outros,  aspectos  ambientais,  sociais  e 
operacionais.  Os  Ministérios  do  Desenvolvimento  Agrário,  do 
Planejamento,  do  Meio  Ambiente   devem  considerar,  na 
implementação dessas áreas,  a participação daqueles que nelas 
vivem.

 políticos  e  econômicos:   é  através  das  políticas  públicas 
estaduais e federais que a legislação de normas e estratégias são 
estabelecidas  tornando  possível  o  desenvolvimento  de 
instrumentos econômicos, estudos e tecnologias de proteção e 
de recuperação do meio ambiente;

 sociopolítico:  este  fator  esprime  a  forma  como as  sociedades 
administram  as  condições  materiais  de  sua  reprodução  e 
orientam a distribuição e conservação dos recursos ambientais.

Segundo Acselrad e Leroy

Modelo  de  desenvolvimento  adotado:  onde  encontram-se 
articuladas  as  formas  técnicas,  definidas  por  sua 
espacialidade  e  temporalidade,  as  formas  sociais,  que 
expressam os padrões de desigualdade de poder sobre os 
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• Em seu  Município  existe  algum projeto  de  preservação  e 

recuperação  da  cobertura  vegetal?  Quais  os  órgãos  nele 

envolvidos?

A diversidade da cobertura vegetal depende predominantemente dos 
seguintes fatores: relevo, o solo, a hidrografia e clima 

Cerca de 83% da superfície do estado do Paraná era ocupada por 
florestas,  cabendo  ás  formações  campestres  (campos  limpos  e 
campos  cerrados),  restingas  litorâneas,  manguezais  e  várzeas,  os 
demais 17%. Atualmente o Paraná possui somente 

de 3 a 5..%  da vegetação original. 

 Fonte:  Universidade  Tecnológica  do  Paraná-Campus  Campo  Mourão  –
fitogeografia do Paraná. Prof. Dr. Marcelo Galeazzi Caxambu. Cd- rom. 
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Mapa 9 – Mapa da Vegetação de Londrina
Fonte - Prefeitura do Município de Londrina, 1998, seção II, fig.7

Mapa 10 – Matas nativas
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 1998, seção II, fig. 6.

Nas primeiras décadas de colonização da região, as madeiras 

“de lei”, como a peroba-rosa, o ce Londrina se localiza na região abrangida 

pela Floresta Estacional semidecidual (Floresta Estacional)  que se caracteriza 

por  20  a  30%  das  espécies  arbóreas  serem  caducas,  isto  se  deve  a 
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estacionalidade climática,  tropical  com época de intensas chuvas de verão, 

seguida por estiagem acentuada.

O  tipo  de  solo  predominante  é  o  latossolo,  principalmente  o 

roxo, que é um solo profundo de alta fertilidade.

Em sua grande maioria, compreende terrenos suaves, com solos 

derivados  principalmente  dos  derrames  basálticos,  com  altitudes  variando 

aproximadamente de 100 m em Foz do Iguaçu até cerca de 500/600 m no 

norte do Paraná. 

A  diversidade  do  estrato  superior  deste  tipo  de  formação  é 

grande devido à fertilidade do solo, e podem aparecer as seguintes espécies : 

Aspidosperma  polyneurom  (peroba),  Ficus  spp.  (figueiras),  Tabebuia  spp. 

(ipês), Cedrella fissilis (cedro), Cordia trichotoma (louro pardo), Myrocarpus 

frondosus  (cabreúva).  Disponível  em: 

<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./estadual/index.html&conteudo=./

estadual/pr4.html#vegetacao>. Acesso em: 21 jan. 2008. 

Nas primeiras décadas de colonização da região, as madeiras 

“de lei”, como a peróba-rosa, o cedro, o pau-marfim, a cabreúva, o coração-de-

negro, o óleo pardo, o pau-d’alho, o pinho, a caviúna, a figueira-branca, entre 

tantas outras espécies que poderiam ser citadas como exemplos da vegetação 

e  da riqueza das matas nativas, foram praticamente exterminadas. Com a 

chegada dos pioneiros, as florestas foram sendo derrubadas cedendo lugar às 

construções e plantações.

Atualmente, além do parque Arthur Thomas, que fica na área 

urbana de Londrina, é possível a localização de apenas algumas matas ciliares 

(às margens dos rios) e poucas reservas florestais, áreas de remanescentes da 

formação natural (mata pluvial tropical e subtropical) que recobria a região 

como a mata dos Godoy (Reserva Florestal Estadual) e a reserva indígena do 

Apucaraninha, formações florestais que demonstram a variedade de gêneros e 

espécies de vegetação.

• Localize  o seu município no mapa do Estado do Paraná 

(IPARDES) e comparem com o mapa da vegetação original. 

Observe as legendas. 

• Atualmente ainda existe vegetação nativa ou original no seu 

município? Estas áreas representam grandes extensões?
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• Por que no mapa do município de Londrina aparecem mais 

áreas verdes do que na mesma área correspondente no mapa 

do Paraná?

• No mapa da área urbana do município identifique as áreas 

verdes  que estão localizadas na cidade, será que  elas são 

formadas por vegetação nativa?

• Em seu Município existe algum projeto de preservação e 

recuperação da vegetação nativa?

Observe a tabela.

Tabela 1 – Áreas verdes do município de Londrina

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007. p. 328 e 329

• Do que depende a manutenção e conservação das áreas 

verdes no município de Londrina?

NOME
ÁREA/

EXTENSÃO
ENTIDADE 

MANTENEDORA
ESPECIFICAÇÃO

Área de Lazer Luigi 
Borghesi (Zerão)

1 050 m Secretaria Municipal 
do Ambiente – SEMA

Área verde/Lazer

Bosque do Marco Zero 77 996,60 m2 Prefeitura do 
Município de Londrina

Área verde/Lazer

Bosque Municipal 
Marechal Cândido 

Rondon

20 000 m2 Companhia Municipal 
de Trânsito e 

Urbananização de 
Londrina

Área verde/Lazer

Fazenda Figueira (Mata 
do Barão)

2 700 ha de 
pastagens e 1 126 
ha de mata natural

Fundação de Estudos 
Agrários Luiz de 
Queiroz – FEALQ

Unidade de Conservação de 
Uso Sustentável (RPPN - 

Reserva Particular de 
Patrimônio Natural)

Parque Ecológico Dr. 
Daisaku Ikeda

51,28 alq Secretaria Municipal 
do Ambiente – SEMA

Unidade de Conservação de 
Proteção Integral

Parque Estadual Mata 
dos Godoy

690,00 ha Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP

Unidade de Conservação de 
Proteção Integral

Parque Municipal Arthur 
Thomas

82,72 ha Secretaria Municipal 
do Ambiente – SEMA

Unidade de Conservação de 
Proteção Integral

Região dos Lagos 
(Ribeirão Cambezinho – 

Igapó )
Lago  Igapó I
Lago Igapó II
Lago Igapó III
Lago Igapó IV

172 070 m2/1 964 m
184 326,41 m2/1 022 

m
26 012,50 m2/609 m
86 375 m2/1 120 m

Secretaria Municipal 
do Ambiente – SEMA

Área verde/Lazer
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• Quais fatores estão relacionados à espacialização dessas 

áreas?

2.2 - Relevo

• Ao sair de sua casa e ao olhar as paisagens à distância, você 

percebe diferenças de altitudes entre os lugares? 

Veja as imagens a seguir:

A partir do mapa hipsométrico do município de Londrina e de 

seus conhecimentos responda o questionamento a seguir:
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Mapa 11 – Cartas Climáticas de Londrina – Hipsometria
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina , 2007, p. 359

• É possível identificar as diferentes variações de altitude? 

As  imagens  apresentam  locais  com  diferentes  altitudes  da 
cidade de Londrina:
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Foto 6: Vista aérea da Zona Sul de Londrina.
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina.

Foto 7:Vista parcial do Lago Igapó.
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina
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Foto 8:Vista do Parque Arthur Thomas
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina

Observe o mapa e o perfil a seguir:

Mapa 12 - Distribuição dos Planaltos Paranaenses
Fonte: Plano Diretor, 2006

O  relevo  do  Paraná  é  constituído  por  quatro  grandes  unidades 
(conforme mapa acima): Planície Litorânea; Primeiro Planalto ou de 
Curitiba; Segundo Planalto ou de Ponta Grossa e Terceiro Planalto 
ou de Guarapuava
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Figura 1- Paraná -Perfil Topográfico
Fonte: Organização: Marly Terezinha Calux Mendonça

• Quais os pontos de maior e menor altitude que podem ser 

identificados neste perfil topográfico?

35



• Quais os pontos mais baixos do relevo a oeste? E a leste? 

• Existem  pontos  de  altitudes  intermediárias  neste  perfil 

topográfico?

• Com  base  no  mapa  da  distribuição  dos  planaltos 

paranaenses  identifique  em  qual  unidade  do  relevo  seu 

município está inserido?

O município  de  Londrina  está  localizado  em um espigão. Na 

direção  sul  de  Londrina  localizamos  as  maiores  altitudes.  O  “Morro  da 

Fazenda Paraíso” (nome provisório) em Guaravera é o ponto  de maior altitude 

com 880 metros. Na direção norte (Distrito Sede) a menor altitude de 370 

metros, próximo a foz do Ribeirão Limoeiro e ao rio Tibagi.

[...]  A área urbana da sede do município  se  distribui,  em sua maior 
parte, por locais considerados como planos,  nos topos e divisores de 
água,  com  declividade  entre  0  e  10º,  embora  áreas  com  maiores 
declividades,  consideradas como elevadas e com declividades de até 
30º, também estejam bastante ocupadas. (GARCIA, 2002. p.58)

  

A partir da leitura e da observação dos mapas apresentados você pode 

identificar:

• De qual unidade do relevo brasileiro o Paraná faz parte? E o 

seu município, de qual parte do relevo paranaense ele faz 

parte?

• Em que posições topográficas encontra-se a zona urbana do 

seu município?

• Observando o mapa de hipsometria do município de 

Londrina, descreva a drenagem das águas superficiais.
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2.3 - Solos

A reprodução das sociedades está intrinsecamente relacionada 

aos diferentes tipos de solos e sua localização.

Observe o mapa de solos de seu município e identifique os tipos 

de solos que podem ser encontrados. Compare-os com outros tipos de solos do 

estado do Paraná.

Mapa 13 – Mapa dos solos do Paraná
Fonte: IBGE

• Qual  tipo  de  solo  predomina  no  seu  Estado  e  em  seu 

município?
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•  O solo configurou ou configura um fator importante para o 

desenvolvimento da organização espacial de seu município?

2.4 - Hidrografia 

“Brincam à margem da correnteza
Não indagam a origem do rio
Amam esta água necessária.
Aceitam o mistério sem surpresa.”
(Crianças. Adágio de Helena Kolody, 1970) 

• Atualmente  em  quais  rios  ou  lagos  as  crianças  de  nossa 

cidade ainda brincam?

• Como está a qualidade das águas destes rios? Ela é a mesma 

de 1970? 

• Que mistério a autora se referiu quando escreveu "aceitam o 

mistério sem surpresa"?

Na nossa região o solo é de origem basáltica,  apresentando tipos 
diferentes conforme sua localização.

Na região setentrional (norte) do município, que se caracteriza por 
uma topografia mais plana, é encontrado o melhor e mais fértil solo 
do  mundo.  Predominam  os  solos  de  Terra  Roxa  Estruturada 
Eutrófica,  Latossolo  Roxo  Eutrófico  e,  em  menor  quantidade,  O 
Brunizen Vermelho e o Litólico Eutrófico.

Onde a topografia é mais acidentada ( sul do município), os solos são 
mais diversificados, mais ácidos e menos férteis, com predominância 
do  Brunizen  Vermelho,  Litossolo,  Latossolo  Roxo  Distrófico  e  o 
melhor deles, Terra Roxa Estruturada Eutrófica.

Foi a qualidade do solo londrinense o principal atrativo para chegada 
dos primeiros migrantes e foi ele o grande responsável pelo inicio do 
desenvolvimento de nosso município com o cultivo do café.

Fonte: GARCIA,2002. 
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A  presença  de  cursos  d’água  é  fator  essencial  para  o 

desenvolvimento de uma região?

      
Foto 9:Rio Tibagi                                      Foto 10:Rio Tibagi

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina             Fonte: Prefeitura do Município de 
Londrina

     
Foto 11:Ribeirão Três Bocas                     Foto  12:Lago Igapó

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina           Fonte: Prefeitura do Município de 
Londrina

 O  Lago  Igapó  foi  criado  em  1965  com  o  represamento  do 
ribeirão  Cambé,  que  nasce  à  oeste  da  cidade  de  Londrina, 
próximo ao município de Cambe e percorre grande parte de seu 
curso dentro da área urbana, seguindo em direção leste. 
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• Quando ocorreu o processo de colonização do município os 

rios eram fatores preponderantes na divisão dos lotes rurais. 

Hoje,  como  esses  rios  interferem  nas  atividades  dos 

moradores do seu município? 

Delimite e identifique as bacias hidrográficas do Paraná no mapa a 

seguir.

Mapa 14 – Mapa da hidrografia do Paraná
Fonte: IPARDES 1995.
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Mapa 15 – Mapa da hidrografia do Paraná
Fonte: IPARDES - 1995

• Em qual das bacias hidrográficas do Paraná o município de 

Londrina se localiza?

• Qual o principal rio desta bacia hidrográfica?

Observe a seguir o mapa da hidrografia do município de Londrina
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Mapa 16 – Mapa das bacias hidrográficas de Londrina
Fonte: Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p. 355
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Mapa 17 – Mapa da hidrografia de Londrina
Fonte : Fonte – Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p. 356

• Quais as bacias hidrográficas do seu município

• Destaque o(s) manancial(is) de Londrina?

• Verifique se sua cidade está a jusante ou a montante deste 

manancial.

• Em  seu  município  são  desenvolvidos  projetos  de 

recuperação  das  bacias  hidrográficas?  Destaque  sua 

localização.

• Caso  não  existam projetos  de  recuperação,  identifique  os 

rios nos quais a poluição  pode ser observada.
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• Em  quais  aspectos  socioeconômicos  e  culturais  os  rios 

interferem na vida dos munícipes?

“O sistema hidrográfico do Paraná, pela declividade do relevo 

em direção a oeste, em sua grande maioria, drena neste sentido, formando a 

Bacia do Paraná que , por sua vez, interliga a Bacia do Prata. 

Porém, o subsistema do município de Londrina corre no sentido 

predominante de  oeste para leste, uma vez que o relevo esta genericamente 

inclinado  para  o  rio  Tibagi,  que  tem  sentido  sul-norte,  desaguando  no 

Paranapanema, um dos afluentes do rio Paraná. (Prefeitura do Município de 

Londrina, 2007).

O principal  rio do Município de Londrina é o rio Tibagi,  com 

grande  potencialidade  hídrica,  pouco  aproveitada,  percorre  uma  extensão 

aproximada de 69,25 km dentro do município. Os principais rios afluentes são: 

Ribeirão Taquara, que atravessa parte central do município; Rio Apucarana, 

localizado  na  fronteira  entre  Londrina  e  Ortigueira;  Rio  Apucaraninha, 

Ribeirão dos Apertados, Ribeirão Três Bocas com seus afluentes, o Ribeirão 

Cafezal  e  o  Ribeirão  Cambé  (onde  localizamos  o  Lago  Igapó)  e  ainda  os 

ribeirões conhecidos como Jacutinga, Cambezinho, Bom Retiro e Quati
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2.5 Clima

Mapa 18 – Cartas climática de Londrina
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p. 357
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Mapa 19 – Cartas climáticas de Londrina
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p.

2.5.1 - Carta climática do Paraná

Segundo a  classificação  de  Köppen,  o  clima  do município  de 

Londrina é do tipo Cfa, ou seja, clima subtropical úmido, com chuvas em todas 

as  estações,  podendo ocorrer  secas  no período  de inverno.  A temperatura 
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média do mês mais quente é, geralmente, superior a 25,9º C  e a do mês mais 

frio, inferior a 15,4º C. 

Localizado em uma área de transição climática, entre sistemas 

atmosféricos  intertropicais  e  equatoriais  que lhe  proporciona  temperaturas 

agradáveis na maior parte do ano e um regime pluviométrico bem distribuído 

durante todo o ano.

       

Mapa 20 - Classificação climática do Paraná
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina – IAPAR Plano diretor
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Observe a seguir o painel têmporo espacial de Londrina.

Figura 2: Painel têmporo espacial de temperatura de Londrina.

Figura 3: Painel têmporo espacial de pluviosidade de Londrina.

• Destaque no painel os meses em que se iniciam as estações 

do ano

•  Identifique o mês mais seco e mais chuvoso.

•  Identifique o ano mais chuvoso e o mais seco.

Após  analisar  os  painéis  têmporo  espaciais  de  pluviosidade e 

temperatura de Londrina elabore um climograma para o ano mais chuvoso e 

outro para o ano mais seco. Utilize os dados da tabela seguinte:
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Tabela 2: Médias mensais de temperatura e pluviosidade de Londrina, 

1983 e 1985.

Meses 
do ano

1983 1985

Pluviosidade 
mm

Temperatura 
ºc

Pluviosidade 
mm

Temperatura 
ºc

Janeiro 238,4 24,1 53,9 23,8

Feverei
ro

67,6 24,0 206,6 24,1

Março 291,6 22,3 162,9 23,1

Abril 102,7 21,5 266,8 21,9

Maio 308,8 19,3 143,5 18,0

Junho 260,5 15,5 22,5 15,3

Julho 16,7 18,6 25,2 15,6

Agosto 0 18,8 4 19,7

Setemb
ro

277,2 17,5 27,4 21,0

Outubro 174,8 20,9 35 23,4

Novemb
ro

232,2 22,6 155,5 24,6

Dezemb
ro

159,7 23,3 50,1 25,4

Total 2130,2 1153,4
Fonte:Organização: Marly Terezinha Calux Mendonça

Observe  o  quadro  a  seguir  sobre  as  estações  do  ano  nos  Estados 
Unidos e em Londrina: 
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• Correlacione a  variabilidade climática apresentada com as 

atividades socioeconômicas e culturais desenvolvidas no seu 

município? 

• O clima é um fator importante para o desenvolvimento de 

uma região?

• Quais  as  características  climáticas  do  município  de 

Londrina?

• As características climáticas do município de Londrina foram 

favoráveis  ao  processo  de  ocupação  e  ao  seu 

desenvolvimento econômico?
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3 - ARRANJOS TERRITORIAIS

3.1 - Povoamento

Diversas  nacionalidades estiveram presentes  na primeira  fase 

de ocupação do estado do Paraná. As atividades econômicas que a população 

do  Paraná  tradicional  desenvolvia  iam  desde  a  mineração,  a  pecuária,  a 

extração  da  erva  mate  e  da  madeira  até  as  lavouras  de  subsistência, 

demonstrando  uma grande  diversificação.  Essas  variadas  possibilidades  de 

trabalho e disponibilidade de terras 3.2 - motivaram a migração para o estado, 

que acabou por receber imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos, 

japoneses e outros.  Assim, as etnias que constituem a população brasileira de 

outras regiões também estavam presentes no Paraná, ou seja, o indígena, o 

europeu, o negro e o mestiço. 

Entretanto,  a  colonização  de  fato  só  teve  início  nos  anos  de 

1850, ano em que o Paraná deixou de ser província de São Paulo e o governo 

local iniciou uma campanha para atrair novos imigrantes. O estado do Paraná 

recebeu em torno de vinte mil imigrantes entre 1853 e 1886. (Disponível em: 

<http://weber.ruiz.googlepages.com/parana.html> Acesso em: 11 set., 2007).

Houve também no norte do Paraná, uma colonização efetivada 

com iniciativa própria de pessoas saídas de Minas Gerais ou São Paulo, que 

chegaram à área de Cambará entre 1904 e 1908, esse tipo de iniciativa ficou 

conhecida como colonização espontânea. 

O grande impulso para o desenvolvimento da região ocorreu em 

1924, desencadeado pela Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária 

da  firma  inglesa  Paraná  Plantations  Ltda.  O  governo  brasileiro  tinha 

conhecimento  do  interesse  inglês  em  adquirir  terras  no  exterior  para  o 

primeiras  formas  organizadas  de  ocupação  capitalista  das  terras 
paranaenses, anteriormente habitadas por indígenas que aqui viviam 
a muito tempo. No caso da nossa região e do município de Londrina 
destacam-se os grupos indígenas Guarani e os Kaingang.
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estabelecimento de fazendas para o cultivo de algodão, pois a indústria têxtil 

inglesa  tinha  uma  grande  demanda  por  essa  matéria-prima.  E,  disposto  a 

atender  esse  interesse,  o  governo  brasileiro  incentivou  a  vinda  da  Missão 

Montagu, chefiada por Lord Lovat, técnico em agricultura e reflorestamento, 

para o Brasil; mais especificamente para o norte do Paraná.

Lord  Lovat  ficou  impressionado  com  a  exuberância  do  solo 

norte-paranaense  e  acabou  adquirindo  duas  glebas  para  a  instalação  de 

fazendas,  além de máquinas  para  o  beneficiamento  de  algodão produzido, 

contando com o apoio do "Brazil Plantations Syndicate", sediado em Londres.

O projeto de Lord Lovat não teve o sucesso esperado, devido à 

escassez  de  sementes  sadias  e  aos  baixos  preços  do  algodão  no  mercado 

mundial.

Diante  desse  fato,  no  início  dos  anos  de  1930,  ocorreram  mudanças  no 

processo produtivo desenvolvido na região norte do Paraná, pois o mercado 

mundial demandava por ampliações na área produtora de café, que atingia 

altos  preços  e  estimulava  a  ocupação  das  terras  ainda  não  ocupadas  na 

referida região. 

Na tentativa de ressarcir  os empresários  ingleses,  a  Companhia  de Terras 

Norte do Paraná transformou as propriedades do empreendimento frustrado 

em  projeto  imobiliário,  ou  seja,  loteou  as  terras  adquiridas  em  fazendas 

menores  e  passou  a  comercializá-los  junto  aos  imigrantes  que  tinham 

interesse em vir para o norte do Paraná. Processo que acabou por estimular a 

homogeneização da produção a partir da cultura cafeeira, o rápido aumento 

no número da população, a expansão de núcleos urbanos, entre eles Londrina, 

e  o  estabelecimento  de  classes  médias  rurais.  Observe  o  que  o  IPPUL  - 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, esclarece sobre a 

formação de classes médias rurais no norte do Paraná:

[...] Ao dividir a terra em lotes relativamente pequenos, a Companhia 
de Terras afirmou explicitamente que sua política visava ‘favorecer e a 
dar apoio aos pequenos fazendeiros, sem por isso deixar de levar em 
consideração aqueles que dispunham de maiores recursos’. E com esta 
subdivisão de terra, conseguiu a Companhia promover uma verdadeira 
reforma agrária, sem intervenção do Estado e cuja conseqüência social 
mais  importante,  se  traduziu  na  oportunidade  oferecida  aos 
trabalhadores sem posse, de adquirirem os pequenos lotes agrícolas, 
cujas dimensões e modalidades de pagamento eram sempre amoldados 
de acordo com a posse dos compradores. Este sistema de colonização 
estimulou fortemente a concentração da produção - sobretudo cafeeira 
-,  a  explosão  demográfica,  a  expansão  de  núcleos  urbanos  e  o 
aparecimento,  no  norte  do  Paraná,  de  classes  médias  rurais. 
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(Disponível  em:<  http://www.londrina.pr.gov.br/ippul/historico.php >. 
Acesso em: 11 set. 2007) 

Em  função  da  necessidade  de  estabelecimento  de  um  posto 

avançado do referido projeto inglês, a primeira expedição da Companhia de 

Terras Norte do Paraná chegou ao local denominado Patrimônio Três Bocas, 

onde  o  engenheiro  Dr.  Alexandre  Razgulaeff  fincou  o  primeiro  marco  nas 

terras onde surgiria Londrina, em 1929.

A criação do Município ocorreu cinco anos mais tarde, por meio 

do Decreto Estadual assinado pelo interventor Manuel Ribas, em  dezembro 

de 1934.

No final  da Segunda Guerra Mundial,  em 1945,  os preços do 

café  dispararam  no  mercado  mundial  e  o  seu  comércio  deu  origem  às 

primeiras  fortunas,  principalmente  em Londrina,  motivando  ainda  mais  os 

movimentos  migratórios  em  direção  ao  norte  do  Paraná  já  que  havia  a 

necessidade de mão-de-obra para as lavouras associada à busca de realização 

de um sonho de prosperidade por parte dos imigrantes.

Na segunda metade do século XX, a baixa nos preços do café 

brasileiro  no  mercado  mundial  em  função  da  concorrência  com  o  café 

produzido  na  Colômbia  e  nos  territórios  africanos  e  a  mudança  nas 

necessidades desse mercado, que vinha demandando pela produção de outros 

cultivos,  principalmente,  de soja e trigo,  associada aos impactos climáticos 

derivados da incidência de geadas, as áreas destinadas à produção do café no 

norte paranaense gradativamente vão sendo substituídas pelos novos cultivos.

Todo esse processo causou a expulsão da mão-de-obra do campo 

e motivou o processo de urbanização das cidades, principalmente de Londrina 

que  passou  por  uma  reconfiguração  do  seu  arranjo  espacial  e  que  foi, 

posteriormente,  intensificado  pelo  interesse  de  investidores da  construção 

civil, comerciantes e empresários de vários setores e de várias nacionalidades. 

Atualmente  Londrina  conta  com  uma  população  formada  por  40  etnias 

diferentes, provenientes de todas as partes do mundo.

Disponível  em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Londrina>.Acesso  em:  19  set. 

2007.

Analise as imagens do município de Londrina apresentadas a seguir:
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Londrina é uma cidade que exerce grande influência no Sul do País e 
contribui  muito  para  a  economia  brasileira.  Apesar  das 
transformações  e  mudanças  que  afetam  o  setor,  a  agricultura 
continua sendo fundamental para o município. A atividade agrícola 
diversificou-se em Londrina, além do café, hoje são cultivados milho, 
trigo, algodão, rami, feijão, amendoim, arroz, cana-de-açúcar, soja, 
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• Pode-se  perceber  que  a  área  de  cultivo  domina  parte 

significativa  da  paisagem.  Quais  são  os  elementos  nela 

presentes?

• Qual a importância da agricultura para o seu município? E 

para você?

• A  partir  dos  arranjos  espaciais  contidos  nas  imagens, 

indique quais são as características do espaço rural.

3.2 - A agricultura na economia brasileira

Sabemos que o Brasil teve sua origem como colônia portuguesa 

estruturada em grandes propriedades de terra e trabalho escravo. Mais tarde, 

com a Revolução Industrial,  o Brasil foi incorporado aos fluxos mercantis e 

circuitos de investimentos centralizados pelas potências industriais do século 

XIX,  desempenhando a  função de fornecedor  de matérias-primas agrícolas, 

principalmente gêneros tropicais, na divisão internacional do trabalho, além 

de  consumidor  dos  produtos  manufaturados  produzidos  pelas  grandes 

potências.

Vale destacar que a produção e exportação do café marcaram a 

inserção  do  Brasil  na  economia  mundial.  O  café  enriqueceu  fazendeiros, 

empresários do setor de exportação e importação, comerciantes e banqueiros 

e sustentou o surgimento e crescimento das primeiras indústrias no país. Esse 

modelo econômico baseado na exportação de gêneros agrícolas representava 

a  riqueza  e  a  vulnerabilidade  econômica  de  um  país  dependente  das 

necessidades dos mercados internacionais. 

No  entanto,  desde  a  década  de  1930  aproximadamente,  a 

importância  da  agropecuária  na  economia  brasileira  foi  caindo 
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constantemente até ceder à supremacia do setor urbano-industrial que definiu 

novas funções para a economia rural, no interior da economia brasileira. 

O  modelo  agroexportador  foi  substituído  pelos  complexos 

agroindustriais  integrados  com  o  setor  industrial  e  financeiro  e  provocou 

profundas mudanças com relação às forças produtivas, à propriedade da terra 

e  às  relações  de  produção,  principalmente,  nas  formas  e  nas  relações  de 

trabalho no campo.

Em 1950, cerca de 70% da população economicamente ativa do 

Brasil estava empregada no setor agropecuário; no ano 2000, apenas 23% da 

população brasileira estava empregada no setor, conseqüência das mudanças 

efetivadas pelo novo modelo de produção.

À  medida  que  se  incorporava  às  necessidades  da  economia 

urbana,   a  economia  rural  tornou-se  consumidora  de  produtos  industriais, 

utilizando  cada  vez  mais  tratores,  arados  mecânicos,  colheitadeiras  e 

semeadeiras, adubos, fertilizantes e pesticidas (o Brasil esta entre os maiores 

consumidores de agrotóxicos do mundo),  enfim, às novas tecnologias que se 

desenvolveram  e  continuam  a  se  desenvolver  nas  áreas  de  agronomia, 

química, biologia, engenharia etc. Nunca se investiu tanto em pesquisas para 

o setor da agropecuária visando, principalmente, proporcionar o aumento da 

produção e da produtividade,  elementos que também geraram  impactos 

sociais e ambientais.

A união entre a agricultura e a indústria de ponta, por meio da 

biotecnologia e  do  desenvolvimento  da  chamada bioindústria,  desde  a 

década de 1970, elevou a produtividade, criou espécies vegetais resistentes às 

doenças, pragas e insetos, de ciclo vegetativo precoce e de maior rendimento 

médio  por  hectare.  Se  a  mecanização  contribuiu  fortemente  com  o 

desemprego  no  campo,  as  novas  tecnologias  genéticas  contribuem  para  a 

redução na utilização de mão-de-obra no campo e aumento do desemprego 

rural. Finalmente, a rigidez em que se instituiu o Estatuto do Trabalhador 

Rural,  estabelecendo cláusulas obrigatórias para todos os tipos de trabalho 

rural  (temporários  ou  permanentes)  que  deveriam  ser  formalizados  em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, garantindo férias, décimo terceiro 

salário, e outros que viriam a igualar trabalhadores rurais e urbanos, ou seja, 

garantias  previdenciárias  e  direitos  trabalhistas  assegurados,  independente 
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da  sazonalidade  de  algumas culturas,  do   curto  espaço de  tempo para  a 

utilização da mão-de-obra em determinadas atividades agrícolas, do mesmo 

modo  para  o  trabalhadores  considerados   permanentes,     também  foi 

sinônimo de desemprego, pois encontrou resistência por parte dos produtores 

rurais.

O quadro a seguir destaca alguns dos efeitos da modernização na 
agricultura brasileira:

Impactos da modernização na agricultura brasileira
Sociais Ambientais

-êxodo rural;
-aumento  do  número  de 
trabalhadores rurais sem terra e 
sua exclusão social e econômica;
- ocupação de novas terras,
-  expulsão  de  população  nativa 
indígena;
- conflitos pela posse da terra;
-  pressão  populacional  nas 
cidades;
-  uso  intensivo  de  agrotóxicos 
que afetam diretamente a saúde 
dos  trabalhadores  rurais  e  os 
consumidores dos produtos etc.

-  destruição  dos  ecossistemas 
originais  do  Brasil  (como  por 
exemplo,  os  cerrados  no  centro-
oeste);
-intensificação  dos  processos 
erosivos;
- empobrecimento dos solos;
-diminuição da diversidade biológica;
-  retirada  das  matas  ciliares  e 
assoreando rios e lagos;
-uso  intensivo  de  agrotóxicos  que 
poluem os recursos hídricos etc.

A economia rural, além de grande consumidora de mercadorias 

industriais, ainda representa parcela significativa das exportações brasileiras, 

seus produtos ocupam posição estratégica na inserção do país no mercado 

globalizado,  buscando  ampliar  sua  participação  no  mercado  mundial  de 

produtos agrícolas. Dentre as commodities exportadas pelo Brasil destacam-

se a soja, o café e o suco de laranja.

No entanto, quem recebe a maior parte de créditos financeiros 

para o setor agropecuário é o chamado  agrobusiness,  ou seja, o lucrativo 

negócio do campo brasileiro movimentado pelos complexos industriais. É para 

eles também que a maioria das pesquisas e as novas tecnologias de produção, 

como  sementes  melhoradas  ou  geneticamente  manipuladas  e  sofisticados 

programas de manejos dos solos e monitoramentos climáticos, estão voltadas.
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Entretanto  a  chamada  modernização  agrícola  não  trouxe 

benefícios  e  melhores  condições  de  vida  para  parcela  significativa  dos 

agricultores tradicionais que residem no campo, que não dispõem de acesso a 

créditos  e  de  condições  de  competir  com o  agrobusiness  e  seus  aparatos 

tecnológicos.

Todos os fatores mencionados e as políticas agrícolas no Brasil 

acabaram por agravar ainda mais a concentração de terras e da renda no país.

A partir do texto, faça uma reflexão sobre as repercussões do processo 

de modernização da agricultura em todos os recantos do Brasil.

• O que ocorreu com as ocupações no campo desde 1970?

• Quais foram os fatores responsáveis por essas mudanças?

• Quais  as  influências  sociais  e  econômicas,  positivas  e 

negativas, do emprego da biotecnologia na agricultura?

• O  Paraná,  um  estado  tradicionalmente  agrícola,  e  o 

município  de  Londrina  foram  afetados  pelos  impactos  da 

modernização na agricultura? Justifique.

3.3 - Conhecendo a estrutura agrária do seu município.

• A maioria  dos  estabelecimentos  rurais,  em Londrina,  está 

classificada conforme qual a condição do produtor? 

• Pesquise  quais  são  as  características  que  diferenciam  as 

condições dos produtores no município de Londrina.

A  partir  das  informações  e  dos  dados  do  último  censo 

agropecuário  de  Londrina  pode-se  visualizar,  considerando  algumas 

peculiaridades, conjuntamente as características da agricultura brasileira e o 

contraste entre práticas modernas e tradicionais.

Tabela 3: Área dos estabelecimentos por condição legal das terras e 
condição do produtor no município de Londrina / Pr, 1996.

Área dos estabelecimentos agropecuários

Condição legal Condição do Hectares (há) Percentual (%)
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das terras produtor

Total

Proprietário 152.346,324 83,21

Arrendatário 9.276,945 5,06

Parceiro 5.612,263 3,07

Ocupante 15.861,880 8,66

Total 183.093,412 100
Fonte: Censo agropecuário – IBGE (1996). Organização: Marly T. C. Mendonça

O gráfico a seguir,  foi  construído com os dados relativos  aos 

percentuais  das  áreas  dos  estabelecimentos  agropecuários  em  Londrina, 

segundo a tabela anterior. Pode ser utilizado como um recurso que facilita a 

compreensão  e  visualização  das  informações  e  como  sugestão  para  um 

exercício que pode ser solicitado aos alunos no processo de aprendizagem

Área dos Estabelecimentos 
Agropecuários de Londrina

83%

5%

3% 9%

Proprietário

Arrendatário

Parceiro

Ocupante

Figura 4: Área dos Estabelecimentos Agropecuários de Londrina
Fonte: Censo agropecuário – IBGE (1996). Organização: Marly T. C. Mendonça

Estrutura agrária e estrutura fundiária

A relação entre os proprietários, os agricultores e a terra utilizada é 
conceituada  pelos  estudiosos  como  estrutura  agrária  e  estrutura 
fundiária.

A  expressão  estrutura  agrária é  usada  em  sentido  amplo, 
significando a forma de acesso à propriedade da terra e à exploração 
da mesma,  indicando as  relações  entre  os  proprietários  e  os  não 
proprietários, a forma como as culturas se distribuem pela superfície 
da Terra (morfologia agrária) e como a população se distribui e se 
relaciona  com  os  meios  de  transportes  e  comunicações  (habitat 
rural).  No  sentido  restrito,  usado  pela  FAO  e  por  vários  órgãos 
oficiais  e  para-oficiais,  a  expressão  estrutura  agrária corresponde 
apenas ao estudo das formas de acesso à propriedade da terra e à 
maneira como esta é explorada, tendo assim grande importância as 
relações existentes entre proprietários e trabalhadores agrícolas não 
proprietários.

Já a estrutura fundiária incorpora a forma de acesso à propriedade 
da  terra  e  como se  dá  a  distribuição  da  propriedade,  sendo  seu 
estudo de grande importância porque a compreensão da estrutura 
agrária e dos fatores que presidem a formação da morfologia agrária 
e do habitat rural dela depende.

As  relações  jurídicas  entre  os  proprietários  e  a  terra  e  entre  os 
proprietários e os trabalhadores variam de acordo com a legislação 
de cada país.  No Brasil,  o indivíduo pode obter a propriedade da 
terra  pela  compra,  por  herança  ou  pela  concessão  de  terras 
devolutas.  De  acordo  com  a  legislação  brasileira,  quando  o 
proprietário  morre,  a  terra  é  dividida  entre  os  herdeiros,  o  que 
favorece,  em tese,  a  divisão  da  propriedade.  Sabe-se,  entretanto, 
que, se em algumas áreas a sucessão hereditária vem provocando a 
divisão  da  propriedade,  em  outras,  principalmente  naquelas 
produtoras  de  artigos  de  grande  valor  comercial,  isto  não  se 
observa;  ao  contrário,  há  uma  concentração  cada  vez  maior  da 
propriedade,  criando  o  problema  do  monopólio  da  terra e  do 
latifúndio.  Isto  dificulta  o acesso do agricultor  à terra,  provoca  a 
proletarização do mesmo e cria áreas de atrito e de tensão social. 
Daí os problemas de reforma agrária e de colonização.

A expressão reforma agrária, hoje de uso generalizado, consistia na 
aplicação de uma série  de medidas visando modificar a  estrutura 
fundiária –  sistema  de  propriedade  através  de  redistribuição  das 
terras apropriadas ou da redistribuição dos produtos da atividade 
agrícola.
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A visualização dos níveis de concentração poderá ser obtida por 

meio da construção de um gráfico de colunas. Construa-o a partir dos dados 

da tabela.

Tabela 4– Estrutura Fundiária do Município de Londrina / Pr (1980, 
1985, 1995/1996)

GRUPOS DE 
ÁREA TOTAL (ha)

1980 1985 1995/1996
Nº 
de 

Esta
b

%
Área 
(ha)

%

Nº 
de 

Esta
b

%
Área 
(ha)

%

Nº 
de 

Esta
b

%
Área 
(ha)

%

menos de 5 ha 810 22,1
6

1807 0,93 114
0

27,4
6

2712 1,42 744 23,8
6

1910 1,05
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5 a menos de 10 ha 537 14,7
0

4 248 2,20 686 16,5
3

5 360 2,81 469 15,0
4

3 686 2,01

10 a menos de 20 ha 933 25,5
3

13 171 6,84 974 23,4
6

13 586 7,13 715 22,9
2

9 984 5,45

20 a menos de 50 ha 802 21,9
5

24 943 12,9
5

765 18,4
3

24 175 12,6
9

549 17,6
0

17 289 9,44

50 a menos de 100 ha 241 6,60 16 825 8,73 251 6,05 17 822 9,36 244 7,82 17 452 9,53

100 a menos de 200 ha 158 4,32 21 810 11,3
2

154 3,71 21 550 11,3
2

186 5,96 26 135 14,27

200 a menos de 500 ha 110 3,01 33 370 17,3
2

120 2,89 35 196 18,4
8

135 4,33 41 334 22,58

500 a menos de 1 000 ha 38 1,04 26 209 13,6
0

41 0,99 29 002 15,2
3

42 1,35 29 806 16,28

1 000 a menos de 2 000 
ha

18 0,49 24 831 12,8
9

14 0,34 19 216 10,1
0

12 0,38 16 187 8,84

2 000 a menos de 5 000 
ha

6 0,16 19 648 10,2
0

5 0,12 15 996 8,40 - - - -

5 000 a menos de 10 000 
ha

1 0,03 5 821 3,02 1 0,02 5 820 3,06 1 0,03 5 821 3,18

10 000 a menos de 100 
000 há

- - - - - - - - 1 0,03 13 489 7,37

100 000 ha e mais - - - - - - - - - - - -

Sem declaração de área - - - - - - - - 21 0,67 - -

TOTAL
3 

654
100,

0
192 
683

100,
0

4 
151

100,
0

190 
435

100,
0

3 
119

100,
0

183 
093

100,
0

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.100.

Você sabia que numa única propriedade rural pode haver vários 
estabelecimentos rurais?

Estabelecimento rural – supõe uma divisão de áreas baseada em 
critérios econômico-administrativa, ou seja, uma área explorada por 
um único administrador.

Propriedade rural - unidade de terra com título de propriedade, 
supõe reconhecimento jurídico do direito de propriedade.

Vários estabelecimentos em 
uma única propriedade.

Um único estabelecimento 
ocupando várias 
propriedades.
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Figura 5: Diferença entre estabelecimento rural e propriedade rural
Organização: Sandra Juraci Marcori

3.3.1 – Uso do solo

Analise as tabelas e gráficos que seguem:

Tabela 5: Distribuição de áreas, segundo a utilização das terras, no 
município de Londrina – 1995/1996

DISCRIMINAÇÃO ÁREA 
(ha)

%
Lavouras permanentes 6 713,48 3,67
Lavouras temporárias 52 388,57 28,61

Uso do solo é o conjunto das atividades e processos individuais de 
produção e reprodução de uma sociedade por sobre áreas rurais ou 
urbanas. Considera-se solo agrícola a superfície de terra utilizada, 
ou  passível  de  utilização  para  exploração  agrosilvopastoril. 
Disponível  em  http://www.guirra.com.br/guiranet/leidocampo.htm 
Acesso  e  adaptado  em 05  fev.,  2008. Diminuam a  letra  da  fonte 
bibliográfica!

 Nas áreas rurais, para o planejamento agrícola de uma região, um 
dos itens fundamentais é a identificação dos tipos de utilização do 
solo, geralmente, divididos  em  categorias de análise da cobertura 
vegetal  em pastagens, reflorestamento, matas naturais e culturas 
(anuais ou perenes).Essa identificação e análise é imprescindível ao 
planejamento a fim de orientar e propor minimizações de impactos 
ambientais  e  ampliar  a  conscientização  da  população  local  em 
relação  às  leis  ambientais.  Para  manter  ou  adequar  a  qualidade 
ambiental dos ambientes rurais, o planejamento deve ser conduzido 
visando  uma  regulamentação  dos  usos  do  solo  e  dos  recursos 
ambientais.

Com  as  transformações  ocorridas  nas  últimas  décadas,  com 
consumidores  mais  conscientes  e  população  preocupada  com  as 
questões ambientais, o rural precisou desenvolver uma nova visão. 
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Lavouras  temporárias  em 
descanso

1 644,27 0,90
Pastagens naturais 6 114,25 3,34
Pastagens plantadas 76 949,37 42,03
Matas e florestas naturais 27 225,00 14,87
Matas e florestas plantadas 1 833,24 1,00
Terras  produtivas  não 

utilizadas
2 212,97 1,21

Áreas inaproveitáveis 8 012,25 4,37
TOTAL 183 

093,40
100,0

0Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.101

Lavouras permanentes Lavouras temporárias

Lavouras temporárias em descanso Pastagens naturais

Pastagens plantadas Matas e florestas naturais

Matas e florestas plantadas Terras produtivas não utilizadas

Áreas inaproveitáveis

Distribuição de Áreas, Segundo a Utilização das Terras, no Município de Londrina                         
1995/1996

Figura 6: Distribuição de áreas, segundo a utilização das terras, no 
município de Londrina1995/1996.

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007.
Organização: Marly Terezinha Calux Mendonça.

Tabela 6: Principais rebanhos e avicultura no município de Londrina – 

2005

DISCRIMINAÇ
ÃO

NÚMERO DE 
CABEÇASAsininos 60

Aves (1) 2 039 200
Bovinos 85 320

Bubalinos 120
Caprinos 570
Coelhos -
Eqüinos 4 850
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Muares 670
Ovinos 5 300
Suínos 19 600
TOTAL 2 155 690

(1)Inclui: galinhas, galos, frangas, frangos, pintos e codornas.
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.101.

Bovinos

Bubalinos

Caprinos

Coelhos

Eqüinos

Muares

Ovinos

Suínos

Principais Rebanhos e Avicultura no Município de Londrina  
2005

Figura 7: Principais rebanhos e avicultura no município de Londrina 2005
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.101.

Organização: Marly Terezinha Calux Mendonça.

Tabela 7: Produção de leite de vaca no município de Londrina – 2005

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

Número de vacas ordenhadas 6 700
Volume de leite produzido (mil 
litros)

9 916

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.102.
Tabela 8: Produção de ovos de galinha e codorna no município de 

Londrina – 2005

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDAD
E

Quantidade de ovos de galinha 
produzidos (mil dúzias)

12 027

Quantidade de ovos de codorna 
produzidos (mil dúzias) 

150

Fonte: Prefeitura  do Município de Londrina, 2007, p.102.
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Tabela 9: Produção agropecuária do município de Londrina – Safra 

2004/2005

PRODUTO ÁREA
(ha)

PRODUÇÃO 
(t/kg/unidade)

Grãos 
Amendoim das águas 400 640 t
Arroz sequeiro 1 200 1 008 t
Café 4 895 4 394 t
Café orgânico 28 30 t
Feijão da seca 207 136 t
Feijão das águas 600 588 t
Feijão de inverno 940 677 t
Milho pipoca 80 120 t
Milho safra normal 4 160 28 954 t
Milho safrinha 7 600 16 872 t
Milho verde (espiga) --- 1 200 000 unid.
Milho verde doce – 
conserva 

65 553 t

Soja safra normal 35 000 77 700 t
Trigo 22 400 52 416 t

Hortaliças
Abóbora 8 48 t
Abóbora Tetsukabuto 
(Kabotia)

22 352 t

Abobrinha Verde 40 700 t
Acelga 20 520 t
Agrião aquático 5 75 t
Alface 50 800 t
Alface orgânica 0 50 18 t
Almeirão 8 280 t
Batata Doce 60 1 200 t
Batata Salsa 12 192 t
Berinjela 20 280 t
Berinjela 20 280 t
Beterraba 20 360 t
Brócolis 10 250 t
Broto de Feijão 2 80 t
Cará 60 1 500 t
Cebolinha (cheiro verde) 3 75 t
Cenoura 76 2 120 t
Chuchu 60 1 440 t
Cogumelo Shiitaki ... 600 kg
Couve 5 110 t
Couve-Flor 32 704 t
Ervilha 3 30 t
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Espinafre 5 150 t
Feijão-Vagem 16 176 t
Inhame 15 270 t
Jiló 15 270 t

Outros Produtos
Mamona 29 32 t
Mandioca – consumo 380 6 840 t
Rami 339 678 t
Vassoura 24 55 t

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.106

Analise a produção do município e relacione os produtos produzidos 
localmente.

• A  produção  agrícola  do  seu  município  está  voltada  para 

atender o mercado local ou outros mercados?

• Verifique se a produção agrícola do seu município abastece 

o mercado exterior.

• Indique as implicações sociais e ambientais das atividades 

agrícolas do seu município.

• Dos alimentos que você consome, quais são produzidos no 

seu município?

Empregos gerados no campo

No Brasil, principalmente durante os anos da década de 1990, a 

modernização  da  agricultura  e  o  aumento  da  produtividade  no  campo, 

causaram uma acentuada redução da necessidade de mão-de-obra ocupada 

nas  atividades  agrícolas.  Mesmo  os  trabalhadores  que  se  mantiveram 

ocupados  em  atividades  agropecuárias  passaram  a  dispor  de  mais  tempo 

ocioso,  além  disso  a  queda  do  preço  dos  produtos  agrícolas,  as  políticas 

agrícolas   e as dificuldades,  particularmente  dos pequenos produtores,  em 

manter um padrão de vida de qualidade, obrigou os membros das famílias 

rurais  a  optarem  por  outras  alternativas  de  trabalho,  deslocando-se 
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diariamente  para  prestar  serviços  diversos  nas  áreas  urbanas,  como 

domésticas, vigias, ajudantes de pedreiros etc. 

Em contrapartida, o conjunto de transformações por que passa a 

realidade  rural brasileira têm levado a um crescimento cada vez maior de 

empregos e ocupações não agrícolas  na zona rural.  No meio rural  vem se 

reproduzindo  uma  série  de  novas  atividades  ligadas  ao  comércio,  lazer  e 

serviços.  Algumas  delas  ainda  possuem base  agrícola  como a  floricultura, 

criação  de  aves  exóticas,  horticultura,  cultivos  especializados  (hidroponia, 

flores  comestíveis,  plantas  aromáticas  e  medicinais)  e  outras  nada têm de 

base  agrícola  por  estarem  ligadas  com  a  prestação  de  serviços  em 

restaurantes rurais,  chácaras de lazer,  condomínios  de alto padrão,  hotéis-

fazenda,  turismo  rural,  pesque  –  pagues  entre  outros  que  envolvem  um 

número  significativo  de  trabalhadores  não  agrícolas  que  promovem  sua 

sobrevivência no meio rural.  

Novas atividades agrícolas e não-agrícolas estão sendo geradas 

no  meio  rural,  todavia,  muitas  dessas  novas  atividades  exigem  dos 

trabalhadores  um  certo  nível  de  qualificação  ou  capacidade  de 

empreendimento, portanto, é necessário uma revisão das  políticas públicas 

para qualificação  e  requalificação  da  mão-de-obra  rural  e  de  políticas  que 

estimulem o “empreendedorismo”.

Disponível  em:  < www.eco.unicamp.br/nea/rurbano/zipados/delgros1.pdf> 

acesso em: 23 out. 2007.

Com base nas informações anteriormente apresentadas, analise a 

tabela e o gráfico a seguir:
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Tabela 10: Evolução da população residente no município de Londrina 

– 1950/2000.

ANO

POPULAÇÃO RESIDENTE

Urbana Rural Total

Número % Númer
o

% Númer
o

%

TAXA DE
CRESCIMENT

O 
GEOMÉTRICO 

(1)

1950 34 230 47,93 37 182 52,0
7

71 412 100,00 -

1960 77 382 57,40 57 439 42,6
0

134 821 100,00 6,60

1970 163 528 71,69 64 573 28,3
1

228 101 100,00 5,40

1980 266 940 88,48 34 771 11,5
2

301 711 100,00 2,82

1991 366 676 94,00 23 424 6,00 390 100 100,00 2,36

1996
(2) 396 
121

96,19
(2) 15 
679

3,81
(2) 411 
800

100,00 -

2000 433 369 96,94 13 696 3,06 447 065 100,00 2,02

Fonte:  Prefeitura do Município de Londrina, 2007 p.

Figura 8- População (%) segundo a zona de residência no município de 
Londrina, estado do Paraná. Brasil, 1950-2000.

Fonte: MARTIN; CORDONI JUNIOR; BASTOS ( 2005) p.2

Verifique os dados da tabela anterior e indique em que década a 

população urbana ultrapassou a população rural.
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• Houve  mudança  na  forma  de  produção  agrícola  no  seu 

município desde sua fundação até os dias atuais?

• Estabeleça  a  correlação  entre  o  uso  do  solo,  estrutura 

fundiária,  ocupações no campo e distribuição populacional 

campo-cidade.

• Quais são as influências sociais e econômicas do emprego da 

biotecnologia na agricultura?

3.4 - Estrutura urbana 

• Nas cidades existe uma divisão entre as áreas residenciais, 

comerciais e industriais?

• A partir do mapa identifique e destaque essas áreas em sua 

cidade.

O zoneamento urbano consiste na repartição da cidade e das áreas 
urbanizáveis segundo a sua principal destinação de uso e ocupação 
do  solo.  Dessa  forma  são  identificadas:  zona  residencial,  zona 
comercial, zona industrial, zona mista e outras.

O  objetivo  do  zoneamento  urbano  é  controlar  o  uso  da  terra,  a 
densidade da população,  a localização,  a dimensão,  o  volume dos 
edifícios  e  seus  usos  específicos,  ou  seja,  diferenciar  as  áreas 
urbanas e os fins a que se destinam em prol do bem-estar geral.

A flexibilização do zoneamento é a forma possível de proporcionar 
maior dinâmica à implantação do capital e à geração de emprego, 
respondendo com maior rapidez à demanda do mercado competitivo 
globalizado,  no  qual  o  desenvolvimento  acontecerá  com  menores 
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Mapa 21 - Zoneamento do município de Londrina
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2006.

Fonte: Disponível em: 
<http://www.londrina.pr.gov.br/ippul/plano_diretor/pd_lei_7485_1998.pdf>. Acesso em 30 

nov. 2007.

Detalhamento da legenda do mapa do Zoneamento urbano de Londrina

71

http://www.londrina.pr.gov.br/ippul/plano_diretor/pd_lei_7485_1998.pdf


- C1 - Zona Comercial 1 ou central: visa incentivar o uso residencial ou misto, 

que,  além do comércio varejista e prestação de serviços,  apresente espaço 

cultural e de convívio social;

- C2 - Zona Comercial 3, zona de expansão da zona central consolidada: visa 

estimular o comércio varejista e a prestação de serviços assemelhados aos da 

área central;

- C3 - Zona Comercial 3, zona de apoio à área central, ao longo do sistema 

viário e áreas centrais de bairros: visa estimular atividades que exigem áreas 

mais amplas e que apresentem características incômodas ou inadequadas à 

área central;

- C4 - Zona Comercial 4, zona corredor ao longo do sistema viário e do centro 

de bairros:  visa estimular  a concentração de usos  variados,  fortalecendo a 

centralidade;

- C5 - Zona Comercial 5, localizada ao longo das rodovias: visa estimular a 

concentração de comércio e serviços de interesse regional;

- C6 - Zona Comercial 6, localizada em bairros: visa concentrar comércio e 

serviços especializados de interesse local, fortalecendo a centralidade;

-  R1  e  R2  –  Zona  destinada  ao  uso  estritamente  residencial  de  baixa 

densidade;

- R3 – Zona de uso residencial de média densidade;

- R4 e R5 – Zona de uso residencial de alta densidade;

- R6 – Zona de uso residencial de baixa densidade;

-  ZE  1  -  Zona  Especial  e  Equipamentos  Institucionais  (Aeroporto,  Campus 

Universitário, Zona Especial de Combustível, Autódromo Internacional Ayrton 

Senna e Estádio do Café, Iapar);

- ZE 2 - Zona Especial de Ocupação Controlada: destina-se a regular áreas de 

interesse específico de proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico e 

paisagístico;  divide-se  em ZE2-1ou  Zona  Especial  de  Ocupação Controlada 

Casoni e ZE2-2 ou Zona Especial de Ocupação Controlada Heimtal.

- ZE 3 - Zona Especial de Fundo de Vale e de Preservação Ambiental: destina-

se prioritariamente à formação de parques contínuos, visando à preservação 

ambiental e à recreação;

-  ZEE  4  -  Zona  Especial  de  Estudo:  destina-se  à  implantação  de  projetos 

específicos,  os  quais  terão  normas  próprias  para  seu  uso  ou  ocupação 

especial;
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- ZI1 - Zona Industrial com lote mínimo de 1000 m²;

- ZI2 - Zona Industrial com lote mínimo de 2000 m².

• A delimitação dessas áreas obedece a um planejamento ou 

ocorrem espontaneamente?

• Reflita sobre os objetivos que fundamentaram a criação 

dessas áreas.

• Qual o objetivo da criação dessas áreas?

O Norte  do Paraná foi  colonizado  pela  Companhia  de  Terras 

Norte  do Paraná,  criada  em 1925 pela  Paraná Plantation  Ltda,  de  origem 

inglesa, liderada por Lord Lovat. 

A Paraná Plantation, por meio da Companhia de Terras Norte do 

Paraná, criou 65 centros urbanos, como Maringá e Londrina, na condição de 

cidades  pólos.  O  objetivo  da  implantação  destes  centros  urbanos  era  dar 

suporte às vendas das terras, pois os potenciais compradores somente seriam 

atraídos  se  houvessem  núcleos  urbanos  com  recursos  mínimos,  como 

entreposto comercial, centro religioso e serviços básicos de saúde e educação. 

A comarca de Londrina abrangia todo o Norte Novo. Na esteira desse grande 

projeto  de  colonização,  surgem  outras  inúmeras  cidades  fora  da  área  de 

domínio da Companhia e por iniciativa de outros colonizadores.

Londrina foi fundada no ano de 1929, tornando-se município no 

ano de 1934, sendo, portanto, uma cidade relativamente jovem. Inicialmente 

ela  foi  projetada  para  comportar  20.000  habitantes,  mas  este  número  foi 

rapidamente superado ainda nos seus primeiros 20 anos de existência. Esse 

crescimento  do  município  se  deveu  basicamente  pela  função  da  produção 

agrícola,  principalmente,  da  economia  cafeeira  que  atraiu  capitais  para  a 

região de Londrina e que serviram de base para a economia até os anos de 

1970.  Atualmente  o  município  de  Londrina  conta  com 503.041  habitantes 

(IBGE,  2007),  sendo  considerada  a  terceira  cidade  do  sul  do  Brasil  em 

importância econômica e em população.
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Hino do município de Londrina

Música: Andrea Nuzzi 

Letra: Francisco Pereira Almeida Jr. 

Londrina! 

Cidade de braços abertos 

A todos os fllhos do nosso Brasil! 

E a todos aqueles de Pátria distantes, 

Que aqui confiantes 

Sob um pálio anil, 

Seu lar construíram e aos filhos se uniram, 

E aos filhos se uniram do nosso Brasil! 

Londrina! 

Cidade que sobe, que cresce, 

Que brota e floresce, 

Que em frutos se expande! 

Que a Pátria enriquece, 

Que alta, e que grande, 

O encanto oferece 

De sempre menina! 

Londrina! 

Das matas e das derrubadas, 

Londrina das roças de espigas dobradas! 

Das filas cerradas de pés de café! 

Dos grandes poentes das tardes douradas, 

De escolas ao longo, das longas estradas! 

Do arado, do livro, da indústria e da fé! 

De braços abertos, dá pouso e guarida, 

A todos que a buscam, materna e gentil! 
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Porém, destemida, se os brios lhe ofuscam, 

Sói ser atrevida, impávida, hostil. 

Seu solo fecundo, feraz, generoso 

A quem, carinhoso, lhe deita a semente, 

Por uma dá mil! 

Padrão de trabalho plantado na História! 

Londrina! 

Cidade que um povo viril 

Ergueu para a 

Glória 

Do nosso Brasil!

Fonte: Disponível em: < http://www.londrina.pr.gov.br/cidade/hino.php3>. Acesso em: 

10 out.2007

Figura 9- Bandeira do município de Londrina.
Fonte:Disponível em  <http://www.londrina.pr.gov.br/cidade/bandeira.php3>. Acesso em: 10 
out. 2007.
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Figura 10- Brasão do município de Londrina.
Fonte: Disponível em <http://www.londrina.pr.gov.br/cidade/brasão.php.3>. Acesso em: 10 

out. 2007.

Mapa 22 – Evolução Urbana  de Londrina por décadas

76

http://www.londrina.pr.gov.br/cidade/bras?o.php.3


Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina,1998, sessão V, fig. 7.

3.5 - Histórico da evolução urbana de Londrina

Desde sua instalação, em 10/12/1934, há 70 anos, Londrina tem 

passado por um processo de progressiva diversificação econômica que motiva 

seu crescimento urbano. A fertilidade do solo de Londrina foi utilizada como 

atrativo para o crescimento populacional da cidade, o que acabou promovendo 

sua expansão urbana. A primeira venda de um lote na área urbana foi para 

Alberto Koch, em 28 de novembro de 1930.

Durante  o  decorrer  da  década  de  1930  ocorreu  o 

desenvolvimento do setor comercial de Londrina, com a instalação de muitas 

empresas paulistas (alimentícias, armarinhos, atacadistas). Nesse período, o 

setor industrial limitava-se a ordenar a matéria-prima regional (máquinas de 

café e cereais), mantendo a dependência em relação a outros centros urbanos 

com maior grau de industrialização. As primeiras vilas apareceram dentro do 

tabuleiro de xadrez (arruamento inicial elaborado pelo engenheiro Alexandre 

Rasgulaeff) (SCHWARTZ, 1997). A Av. Paraná foi a primeira rua, continuação 

da  rodovia  que  vinha  de  Ibiporã  e  ia  em  direção  a  Cambé.  As  primeiras 

construções se instalaram no cruzamento dela com a Marechal Deodoro, por 

esta ser via de acesso ao Heimtal. A expansão partiu da Av. Paraná em direção 

à praça Willie Davis e daí para oeste em direção a Cambé, porém a região que 

mais se desenvolveu , na época , foi entre a Av. Paraná e a linha férrea.         

Na década de 1940 a estrutura comercial de Londrina passou 

por  uma  fase  de  fortalecimento  associada  à  cafeicultura  que  motivava  o 

comércio  em  todas  as  suas  escalas.  Nessa  década  muitas  chácaras  que 

serviam de  “cinturões  verdes”,  localizadas  nos  arredores  da  área  urbana, 

foram loteadas. Com esse processo de loteamento foi constituído o primeiro 

instrumento  de  regulamentação  urbanística,  após  o  plano  original  de 

colonização da cidade: a Lei n. 133; marcando as primeiras preocupações com 
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o uso do solo urbano no qual foram implantadas galerias pluviais, definidos 

alguns locais de construção de escolas e a elaboração do plano urbanístico de 

Londrina. Essa medida favoreceu a valorização dos terrenos e o surgimento 

das primeiras vilas fora do tabuleiro de xadrez. Há a efetivação de algumas 

praças  como  a  Primeiro  de  Maio,  “Praça  da  Bandeira”,  Catedral,  Banco 

Nacional, Estação Rodoviária da cidade. 

Nos anos, de 1950 Londrina emergia no cenário nacional como 

importante  cidade  do  interior  do  Brasil.  Nesse  período  apresentou 

considerada  expansão  urbana  em razão  da  produção  cafeeira  no  norte  do 

Paraná. Nesta década a população de Londrina, que era de aproximadamente 

20.000  pessoas,  atingiu  um  total  de  75.000  habitantes,  sendo  que  quase 

metade dessa população, estava localizada na área rural. Mas a ocorrência de 

duas grandes geadas em meados de 1950 afetou a cafeicultura paranaense e 

fez com que muita mão-de-obra agrária se deslocasse para a cidade, quando o 

fenômeno da  periferização foi instaurado em Londrina. Até 1945, as poucas 

vilas que surgiram situavam-se ao redor da Av. Paraná. De 1945 a 1950, a 

expansão predominante ocorreu para o norte, com o crescimento de regiões 

populares. De 1950 a 1960, a expansão maior foi para o noroeste, datando 

desta época o primeiro loteamento ocupado pela classe alta, o Jardim Shangri-

lá. Ao longo do tempo, cristaliza-se a tendência de crescimento e expansão da 

cidade para sul e sudoeste, como setor das altas camadas sociais e ao norte, 

setor das baixas camadas. Nesse contexto é que boa parte da população se 

concentrou na periferia da cidade, pois segundo CASTENOU NETO (2000), 

entre  1950  e  1960,  a  população  londrinense  dobrou  de  70.000  para 

aproximadamente 140.000 habitantes por causa do crescimento da economia 

urbana provocado, pelas mudanças no campo. 

A migração do campo em direção à cidade, foi impulsionada por 

alguns fatores, dentre eles podemos destacar o aumento do uso de máquinas 

provocado  pela  erradicação  de  cafeeiros  antieconômicos,  pelo  Instituto 

Brasileiro  do  Café  (IBC),  como  também  a  substituição  de  cafeeiros  pelas 

lavouras temporárias ou pastagens associadas à implantação do Estatuto do 

Trabalhador Rural produzindo a não necessidade da mão-de-obra extra, morar 

dentro  da  propriedade  rural  (CARVALHO  1999).  Outros  fatores  como  as 

geadas e a implantação da modernização cafeeira associada ao financiamento 

bancário que impedia a prática de lavouras de subsistência dos “formadores 
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do  café”  como  fonte  de  remuneração  e  subsistência  até  que  o  cafezal 

completasse cinco anos, também contribuíram para o êxodo rural. Portanto, 

foi esse tipo de trabalhador rural que saiu das propriedades rurais para as 

áreas urbanas. (CARVALHO 1999).

O  fluxo  migratório  constante  graças  à  grande  quantidade  de 

casas  comerciais  propiciou  o  desenvolvimento  da  vocação  da  cidade como 

entreposto comercial sinalizando sua função de pólo de uma região maior.

Nos  anos  de  1960  foram  edificados  os  primeiros  conjuntos 

habitacionais, localizados 6 a 7 Km distantes do centro da cidade, financiados 

e gerenciados pela Companhia de Habitação Popular (COHAB) e destinados às 

populações mais necessitadas da sociedade londrinense. Nessa época o núcleo 

urbano de Londrina tinha cerca de 60% de seus lotes vazios, que, além de 

criar problemas de infra-estrutura,  demonstrava o processo de  especulação 

imobiliária. Os primeiros conjuntos habitacionais foram edificados em direção 

sudeste, sul e a partir de 1978, foram intensificados em direção norte, sendo 

essa a região com maior concentração de habitações populares.

Entre 1965 e 1970, o Campus Universitário se instala a, abrindo 

caminho para a expansão nessa direção. 

Na década de 1970, a rápida expansão da cidade se deveu às 

profundas  e  rápidas  transformações  no  meio  rural.  A  dificuldade  de 

comercialização  do  café  no  exterior,  aliada  a  ocorrência  de  geadas  e  ao 

esgotamento do solo, deu lugar primeiramente ao surto algodoeiro e pastoril, 

seguindo-se à expansão da soja e do trigo. Portanto a modernização agrícola, 

capitaneada pela soja, as modificações nas relações de trabalho e produção, 

culminando  na  geada  de  1975  e  a  incorporação  da  tecnologia  moderna  e 

mecanização  agrícola   contribuíram  para  uma  nova  organização  social  e 

econômica.  Nesta mesma década, muitos projetos foram desenvolvidos, pela 

Prefeitura, entre eles podemos citar, a construção da via expressa, (1975) que 

provocou a integração da malha urbana com muitas obras complementares 

como  viadutos,  canalização  de  córregos,  obras  diversas  de  drenagem, 

urbanização  e  saneamento.  Sua  construção  resolveu  vários  problemas  de 

integração  urbana  e  a  partir  dela  abriu-se  espaço  para  a  expansão  sul, 

sudoeste, e mesmo norte, desencadeando novos negócios imobiliários. 
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Nessa época o lago Igapó, passou a ser o cartão postal da cidade 

e transformou o local numa zona de casas e chácaras da classe alta, instalada 

no final da Av. Higienópolis.

No final desse decênio Londrina que desde a década de 1960 

vinha  passando  por  um  intenso  processo  de  verticalização propiciando  o 

crescimento de galerias comerciais  teve seu comércio incrementado com a 

inauguração do shopping Com-Tour, porém este não teve o desenvolvimento 

esperado  graças  às  poucas  reformas  estruturais  realizadas  e  por  estar 

localizado no eixo leste-oeste.

A  expansão  urbana  na  década  de  1960  correspondeu  a  um 

aumento de consumo de bens industrializados primeiramente vindos de São 

Paulo,  e  depois  promovendo  uma  acelerada  implantação  de  empresas  na 

região,  voltadas  ao  mercado  interno  e  externo.  Os  programas  de 

industrialização  foram  ativados  principalmente  pelo  processo  migratório 

existente  entre  campo-cidade  e  campo-campo.  Isso  transpareceu  na  área 

urbana por causa da concentração de habitantes  na periferia da cidade. Isso 

fez  com que  o  governo  municipal  pensasse  em medidas  que  evitassem as 

crises sociais (asfalto, saneamento, transporte e mais tarde habitação). Isso 

veio  beneficiar  os  setores  ligados  à  área  imobiliária.  Com o  aumento  dos 

aluguéis  e  os  baixos  salários  dos  assalariados,  o  poder  público  começou a 

financiar, através do Banco Nacional de Habitação, (BNH), um vasto processo 

de ocupação do setor norte da cidade.

Na  década  de  1970,  Londrina  estava  em  franco 

desenvolvimento, contando com 230.000 habitantes e uma produção agrícola 

voltada  para  o  mercado  externo.  Nessa  época  foram criados  os  primeiros 

centros industriais, localizados ao norte, no Parque das Industrias Leves, que 

visavam o incentivo e a coordenação do desenvolvimento industrial da cidade. 

Houve também ampliação na prestação de serviços como educação, sistema 

de água e esgoto, pavimentação, energia elétrica, comunicação e a criação do 

Parque Arthur Thomas, a construção da nova Catedral, Ginásio de Esportes 

Moringão, entre outras obras.

A década de 1980 foi marcada pela fase de ação administrativa, 

quando o poder público demonstrou uma preocupação com o capital comercial 

e desenvolveu ações que incentivaram o planejamento urbano, tais como a 

retirada da ferrovia do centro da cidade, a criação das vias Expressa Norte - 
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Sul e da Avenida Leste - Oeste, bem como a instalação do Terminal Urbano de 

Transporte  Coletivo.  O  crescimento  vertical,  nessa  década,  registrou 

importantes mudanças no perfil das áreas loteadas da cidade. Nessa década, 

indústria  e  a  construção  civil  motivaram a expansão vertical  do centro  da 

cidade e mais tarde com a construção do Catuai Shopping Center favoreceu a 

expansão  e  o  desenvolvimento  do  sudoeste  e  novos  bairros  surgiram  em 

direção  ao  shopping  com  aumento  do  comércio,  promovendo  grande 

crescimento comercial da Avenida Higienópolis.  

No decorrer dos anos de 1980 até 2000, a cidade consolidou-se 

definitivamente como pólo de desenvolvimento regional,  se destacando nos 

segmentos de serviços, pesquisa tecnológica, saúde e ensino superior, sendo 

que este último dá à cidade o status de “Cidade Universitária”,  abrigando 

atualmente  13  instituições  de  ensino  superior  e  trazendo  para  a  cidade 

estudantes  que  favoreceram  o  crescimento  de  prédios  com  pequenos 

apartamentos no centro da cidade.

Nesse período a cidade apresentava uma estrutura voltada para 

áreas residenciais praticamente em todo seu território, destacando a região 

central  em  razão  do  desenvolvimento  da  construção  civil,  refletida  em 

inúmeros edifícios de médio e alto padrão. A região Norte da cidade, que nas 

décadas anteriores se enquadrava como região rural, atualmente congrega a 

maior  área  residencial  da  cidade,  apresentando  uma  concentração  de 

conjuntos  habitacionais  e  de  alta  densidade  populacional.  Diante  desse 

processo,  nos  anos  de  1990  foi  desenvolvido  o  primeiro  Plano  Diretor da 

cidade.  Década  a  década,  verifica-se  que  Londrina  teve  um  crescimento 

constante, consolidando-se como a terceira cidade em importância no Sul do 

país, exercendo grande influência e atração regional.

Com a globalização o perfil  do mundo mudou, assim como as 

atividades que orientam a evolução urbana dos lugares, e Londrina não foge a 

esse processo. A cidade de Londrina vem passando por transformações sócio-

espaciais  para  se  adaptar  aos  novos  tempos  em  que  o  conhecimento,  as 

informações  e  a  tecnologia  são  processadas  rapidamente,  interferindo  na 

sociedade, nos setores de produção, nos bens de consumo e no modo de vida 

dos cidadãos.

Tabela 11: Evolução Urbana de Londrina
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ANOS EVOLUÇÃO URBANA DE LONDRINA

1934-46 Implantação e ocupação do tabuleiro central

1945-60 Expansão do centro para norte e posteriormente 
noroeste (Shangri-lá)

1960-70 Crescimento desordenado (UEL e Cilos)

1970-80 Loteamentos Populares

1980-90 Novo zoneamento: mudança da Higienópolis para 
comercial; verticalização do centro, das vilas 
Ipiranga e Brasil; expansão na direção da Madre 
Leonia.

1990-00 Inauguração do Shoping Catuiais; criação da cidade 
industrial (Dixie Toga e Atlas); aprovação do Plano 
Diretor; lançamento do Royal Golf.

2000-05 Desenvolvimento para sudoeste (Palhano, Maringá, 
região atrás do Shopping Catuai

Fonte: Disponível em:< http;//www.londrina.pr.gov.br/ippul/plano_diretor>.  Acesso em: 20 

out. 2007

Foto 25 – Perfil-Cidade de Londrina em 1933.
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina 2007.

82



Foto 26: Cidade de Londrina em 1940-Av. Paraná
Fonte: Disponível em: <www.carroantigo.com/.../curio_tunel_Londrina.htm>. Acesso em 28 

nov. 2007.

Foto 27:Primeira catedral de Londrina, inaugurada em 19/08/1934. 
Foto: José Juliani.

Fonte: Disponível em: <http://www.londrina.pr.gov.br/cidade/imagens/Sem_tOE0.JPG >. 
Acesso em: 15 out.2007.
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Foto 28:Centro antigo com a Catedral – Fonte- Perfil de Londrina 
(confirmar)Década de 1950.

Fonte: Disponível em:<http://www.carroantigo.com/imagens/LONDRINA_TUNEL_TEMPO/Yutaka
%20Yasunaka_centro2.jpg>
Acesso em: 01 mar. 2008.

Foto 29: Catedral de Londrina, inaugurada em 17/12/1972.
Fonte: Disponível em:  < http://www.codel.londrina.pr.gov.br/imagens/pagInternas/Catedral.jpg 

>. Acesso em :03 mar. 2008.
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Foto 30: Vista do centro da cidade de Londrina em 1952. Av. Paraná
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, CD.

Foto 31 : Vista da Alameda Manoel Ribas, em frente à antiga Catedral 
Metropolitana-Praça Miguel Blasi- Década de 1950.

Fonte:Disponível em: 
<http://www.carroantigo.com/imagens/LONDRINA_TUNEL_TEMPO/Yutaka

%20Yasunaka_centro5.jpg.>.
Acesso em:  10 nov.2007.
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Foto 32: Vista do cruzamento entre a Rua Minas Gerais com a Avenida 
Celso Garcia Cid, na década de 1950.

Fonte: Disponível em: < 
http://www.carroantigo.com/imagens/LONDRINA_TUNEL_TEMPO/Yutaka

%20Yasunaka_centro.jpg>.
Acesso 10 nov. 2007.

Foto 33: Antiga Rodoviária de Londrina-, Projetada pelos arquitetos 
Vilanova Artigas e Carlos Cacaldi, foi inaugurada em 04 de outubro de 

1952.
Fonte: Disponível em: 

<http://www.carroantigo.com/imagens/LONDRINA_TUNEL_TEMPO/Yutaka
%20Yasunaka_rodoviaria2.jpg >. Acesso em:  25 nov.2007.
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Foto 34: Atual Museu de Arte de Londrina /  Antiga Rodoviária de 
Londrina .

 Fonte: Disponível  em:<http://wwwlcvb.com.br/fotos_ver.php?cod> . 
Acesso 25 nov. 2007.

Foto 35: Atual Terminal Rodoviário de Londrina, projetado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 25/06/1988.

Fonte: Disponível em: <http://home.londrina.pr.gov.br/planejamento/imagens/rodoviaria
%20copy_menor.jpg   >. Acesso em 02 mar. 2008.
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Foto 36: Vista da Av. Paraná – década de 1960.
Fonte: disponível em:      <http://www.carroantigo.com/imagens/LONDRINA_TUNEL_TEMPO/

Yutaka%20Yasunaka_centro3.jpg >. Acesso  em: 25 nov. 2007.

Foto 37: Calçadão de Londrina, antiga Av. Paraná. Foi implantado em 
1977 e projetado pelo  arquiteto Jaime Lerner, entre as ruas Minas 

Gerais e Pref. Hugo Cabral.
Fonte: Disponível em: < http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=483814 >. Acesso 

em: 03 mar. 2008.
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Foto 38: Rotatória da rua Maringá - Zona Sul de Londrina
Fonte: Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=483814 >. 

Acesso em: 03 mar. 2008.

Foto 39: Londrina, década de 1960.
Fonte: disponível em: <www.carroantigo.com >.

Acesso em: 26 out. 2007.
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Foto 40: Zona Sul de Londrina.
Fonte: Disponível em:< http://www.skyscrapercity.som/shwthread.php>. Acesso  em: 26 out. 

2007.

Foto 41:Vista da cidade pela região.
Fonte: Disponível em: <http://www.skyscrapercity.som/shwthread.php >.Acesso em: 26 out. 

2007.

• A partir das imagens identifique e destaque o núcleo inicial 

de formação da área urbana de seu município.
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• A partir das imagens apresentadas sobre a formação urbana 

do  seu  município  descreva  que  mudanças  podem  ser 

observadas na paisagem em questão.

• A partir  da observação do mapa e da leitura  do texto da 

Evolução urbana do município  de Londrina,  identifique os 

vetores  de  maior  expansão  da  cidade  e  pesquise  as  suas 

principais causas.

• Discuta sobre a questão da verticalização em sua cidade. 

• Pesquise  como  a  especulação  imobiliária  influenciou  e 

influência nos vetores de expansão identificados. 

• Faça  um  levantamento  dos  fatores  que  influenciam  na 

diferenciação  dos  preços  dos  imóveis  (terrenos,  casas)  no 

seu município.

• Estabeleça uma correlação entre os bairros da sua cidade e 

as classes sociais que nele habitam.

• Em  sua  cidade  existem  áreas  com  moradias  precárias? 

Estabeleça correlação entre esta precariedade e o nível de 

renda da população.

• O crescimento da cidade está relacionado a vários fatores, 

entre eles a renda da população. Argumente sobre isso.

Analise as tabelas e leia o texto a seguir:

Tabela 12: Porcentagem dos setores  da economia em Londrina.

Fonte: Serviço social 
em revista, 2006.

Organização: Marly Terezinha Calux Mendonça.

Setores da 
Economia

  Porcentagem 
- %

Primário     3,20

Secundário   21,22

Terciário   75,68

Total 100,00
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• Quais  elementos  na  paisagem  indicam  a  participação  de 

cada um dos setores na economia do seu município?

• Existem fatores que interferem na distribuição espacial das 

atividades econômicas no seu município? Cite-os: 

• Como  a  população  economicamente  ativa  está  ocupada 

nesses setores de atividades?

Os  setores  de  comércio  e  prestação  de  serviços,  em  Londrina, 
empregam uma boa parte de sua população ativa devido ao grande 
número  de  casas  comerciais  ligadas  ao  ramo  do  vestuário,  de 
alimentos, de comércio imobiliário, as instituições de ensino superior 
público e privado, inúmeros hospitais, restaurantes e bares.

O processo de dinamização do setor terciário teve início na década 
de  1970,  quando  Londrina  teve  uma  série  de  mudanças  e 
transformações em suas bases econômicas e sociais.  A mobilidade 
populacional  do campo para a cidade e de outros  estados para o 
município  criou  demandas  por   serviços  básicos  e  novas 
necessidades.  A  cidade  passou  a  atrair   tanto  os  trabalhadores 
rurais, que não encontravam trabalho no campo, como investidores 
que  reconhecem  na  cidade  um  potencial  de  desenvolvimento 
econômico. A partir de então, a construção civil e a diversificação da 
economia não pararam mais de crescer.

A  agricultura,  fator  primordial  de  crescimento,  no  início  da 
colonização, continua sendo um setor importante. As culturas mais 
expressivas em termos de área cultivada são: a soja, o milho, o trigo 
e o café, além da fruticultura e as atividades de lazer e turismo rural.

O setor industrial ainda é dependente de maiores investimentos, no 
entanto vem sendo estimulado por meio da doação de terrenos, da 
flexibilização tributária e legislativa e de infra-estrutura. 

Existem  serviços  fundamentais  para  a  sustentabilidade 
socioeconômica e  cultural  das  cidades,  dentre  eles  podem  ser 
citados: educação, saúde, lazer, segurança, fornecimento de energia, 
água,  esgoto,  meios  e  vias  de  transporte,  coleta  de  lixo,  creche, 
pontos turísticos, centros de convivência, etc. 
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3.6 – Educação

A  educação  abrange  os  processos  formativos  que  se 

desenvolvem  na  vida  do  indivíduo,  quer  seja  na  convivência  com  seu 

semelhante,  no trabalho,  na escola,  enfim em seu cotidiano e em todos os 

lugares. A educação é dever do Estado e da família, assim não existe modelo 

de educação, pois a escola não é o único lugar onde ela ocorre e nem muito 

menos o professor é seu único agente. 

A educação básica da rede pública é uma responsabilidade dos 

governos estadual e municipal. Em geral, o poder público municipal, oferta 

desde a educação infantil à 4.a. e o governo do Estado mantém o restante do 

Ensino  Fundamental,  Médio  e  Profissionalizante.  A  Educação  de  Jovens  e 

Adultos  é  de  responsabilidade  do  município,  do  estado  e  da  federação. 

Existem também redes privadas que ofertam diferentes níveis de ensino cuja 

localização tem como fundamento a exploração do mercado educacional.

• Verifique se em seu município existem bairros que possuem 

demandas por serviços educacionais não atendidas. 

• Discuta por que isso ocorre. 

Em Londrina, as primeiras escolas datam do início dos anos de 

1930,  construídas por iniciativa de grupos de imigrantes que se fixaram na 

região. Em 1931 foi inaugurada a Escola Alemã de Heimtal para atender os 

filhos  de  imigrantes  alemães  ali  radicados,  ela  foi  à  primeira  escola  do 

município,  mantida  pela  iniciativa  privada.  Em  1945  essa  escola  passou  a 

integrar a rede municipal de ensino.

Em Londrina também existia uma escola japonesa, construída na 

área  urbana em 1933  e  ficou  conhecida  como a primeira  desse  gênero  no 

Paraná.

Em 1936,  para o início  do Colégio Mãe de Deus,  as Irmãs de 

Maria  alugaram,  da  Companhia  de  Terras  Norte  do  Paraná,  um  depósito 

situado  na  Rua  Minas  Gerais,  onde,  atualmente,  está  o  Edifício  Palácio  do 
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Comércio.  Eram  apenas  duas  salas  pequenas  que  serviriam  para  suas 

primeiras atividades educacionais.  No dia 3 de março de 1936, foi criado o 

Instituto  Mãe de Deus.  A  primeira  aluna  a  ser matriculada  foi  Maria  Alice 

Brugin. As aulas iniciaram-se no dia 2 de março.

 (Disponível  em  <http://www.maeperegrina.com.br/maededeus/historia.htm>  acesso 

02/032008)

Foto 42: Colégio Mãe de Deus, fundado em 03/03/1936, encontra-se 
localizado na Rua Pará desde 17/07/1938.  José Juliani.

Fonte: Disponível em: <http://.londrina.pr.gpv.br/cidade/historia3.php3>. 
Acesso em: 02 dez. 2007.

Em 14 de julho  de 1937 o poder público estadual construiu “um 

autêntico prédio escolar em tempo relâmpago”, o Grupo Escolar Hugo Simas. 

Ao longo dos anos 40 o sistema escolar do município passou a experimentar 

uma fase de estruturação, consolidando-se a partir do início dos anos 70 como 

um  sistema  educacional  diversificado  que  faz  de  Londrina  um  pólo  de 

prestação desse serviço para a região.
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Observe o mapa da geograficidade das escolas no seu município:

Mapa 23– Escolas na área urbana de Londrina
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 1998, seção IV, fig.2.

• Quais elementos explicam a geograficidade da educação do 

seu município?

95



• Que setores educacionais são mais democráticos do ponto de 

vista da sua distribuição territorial?

Tabela 13: Situação do ensino no município de Londrina: entidades 
mantenedoras, número de escolas e modalidades de ensino ofertadas – 

2005.

Ent. 
Mantene

dora

N. de 
Escol

as

MODALIDADES OFERTADAS

Curso 
Normal 

/
Nível 
Médio

Edu. 
Joven

s
e 

Adult
os

Ensin
o 

Fund.

Edu
caç
ão

Esp
ecia

l

Educação
Infantil

Crec
he

Pré-
Escol

a

Ensin
o

Fund.

Ensin
o

Médio

Educ. 
Joven

s e 
Adult

os
Ens. 

Médio

Educaçã
o

Profissi
ona-

lizante
Técnico

Superio
r

Pós-
Gra
dua
ção

Estadual 75 1 6 12 3 3 65 44 3 7 1 1
Municip
al

94 - 1 15 12 89 82 - - - - -

Particul
ar

219 2 1 6 175 190 48 13 2 7 11 8

TOTAL 388 3 8* 33 190 282 195 57 5* 14 12 8
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.81

Tabela 14: Situação do ensino no município de Londrina: entidades 
mantenedoras, número de matrículas e modalidades de ensino 

ofertadas – 2005.

Ent. 
Mantene

dora

N. de 
matri
culas

MODALIDADES OFERTADAS

Curso 
Normal 

/
Nível 
Médio

Edu. 
Joven

s
e 

Adult
os

Ensin
o 

Fund.

Edu
caç
ão

Esp
ecia

l

Educação
Infantil

Crec
he

Pré-
Escol

a

Ensin
o

Fund.

Ensin
o

Médio

Educ. 
Joven

s e 
Adult

os
Ens. 

Médio

Educaçã
o

Profissi
ona-

lizante
Técnico

Superio
r

Pós-
Gra
dua
ção

Estadual * 3 593 62 6 14 35 
143

18 
460

2 917 1 162 14 002 3 
315

Municip
al

* 1 941 135 446 5415 27 
091

- - - - -

Particul
ar

* 74 338 4546 9488 8 398 3 929 231 2 699 14 384 3 
005

TOTAL * 5 608 535 4998 1491
7

70 
632

22 
389

3 148 3 861 28 386 6 
320

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007

* Não informado pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)
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Figura 11: IDH - Educação
Fonte: Disponível em: http://muninet.org.br/banco/index.php?

newFolhaIndicadorID=155&g_cod_hierarquia=4133> 
Acesso 20 out 2007

Figura 12:Percentual de  pessoas de 15 anos ou mais analfabetas (%), 
Londrina.

Fonte: Disponível em: <http://muninet.org.br/banco/index.php?
newFolhaIndicadorID=939&g_cod_hierarquia=4133>.

Acesso em : 20 out. 2007.

• Você conhece alguém analfabeto? De que idade?

• Você gostaria de participar de um trabalho de alfabetização?
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Figura 13: Percentual de alunos freqüentando o curso fundamental, 
ensino médio e curso superior.

Fonte: disponível em: <http://muninet.org.br/banco/personalizado/mostraSelecao.php >. 

Acesso em 20 out.

• Como você considera a educação de Londrina, ao analisar o 

gráfico acima?

• Por que o número de alunos diminuem, à medida que a 

idade aumenta?

• Em qual faixa de idade você se encontra? 

• Qual seu objetivo em relação aos estudos?

• É importante , para uma cidade, que sua população seja 

estudiosa? Em caso afirmativo, aponte alguns benefícios.

• A sua escola atende alunos com deficiências? 

• Ela está preparada do ponto de vista de recursos físicos e 

humanos para o atendimento desses alunos?

Há  alguns  anos,  vêm  sendo  disseminadas  territorialmente 
modalidades  educacionais  voltadas  à  inclusão  social,  indicador 
importante da democratização educacional do país.  As instituições 
que realizam este atendimento são:  Apaes,  Educação de Jovens e 
Adultos  (EJA/CEBEEJA),  Programa  Paraná  Alfabetizado,  escolas 
regulares públicas e particulares.
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• Relacione as contribuições e oportunidades de emancipação 

e  integração  social  que  as  modalidades  de  educação 

inclusiva proporcionam a sociedade.

3.6 - Centros de Convivência

 
 A Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais 

(APAE)  foi  fundada  no  Rio  de  Janeiro  em  1954,  desde  então  se 
disseminou  territorialmente  por  vários  municípios  brasileiros. 
Observe  o  logotipo  da  associação.   Este  símbolo  apresenta  duas 
mãos desniveladas. Uma delas, ao lado esquerdo, está em posição de 
amparo, e a outra, à direita, de orientação. 

Centros  de  convivência  são  espaços  públicos  que  promovem  o 
fortalecimento  dos  valores  de cidadania,  tais  como:  solidariedade, 
respeito, amizade, convivência por meio do lazer. Ressalta-se que, 
quando  tais  espaços  são  amplamente  utilizados  pela  população, 
contribuem para a amenização dos índices locais de violência.

Com  o  envelhecimento  da  população,  os  centros  de  convivência 
constituem espaços ideais para o desenvolvimento de ações voltadas 
à qualidade de vida das pessoas idosas sob a égide dos princípios de 
dignidade, respeito, liberdade e justiça social.

No  caso  de  Londrina,  os  números  sobre  o  envelhecimento 
populacional do  IBGE/2000,  cerca  de  10%  dos  londrinenses  já 
ultrapassavam  os  60  anos  de  idade) também  apontam  para  a 
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Mapa 24 – Equipamento Social
Fonte: Fonte - Prefeitura do Município de Londrina, 1998, seção IV, fig.1.

• Há Centro Comunitário próximo de sua casa?

• As creches em Londrina, atende toda a comunidade?

• Há alguém da sua família que participa de algum centro de 

convivência?

• Você  conhece  as  atividades  desenvolvidas  nos  centros  de 

convivência?

• São  só  os  idosos,  que  podem  participar  de  centros  de 

convivência?

• Como  podemos  colaborar  com  as  creches  e  os  centros 

comunitários?
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Analise as imagens a seguir:

Foto 43:  Centro de convivência para idosos.
Fonte: Disponível em: <http://www.shalom.org.br/unibes/figures/Centro de convivência.jpg>. 

Acesso em 30 set. 2007.

Foto 44: Festa comunitária.
 Fonte: Disponível em<http://www.favalatemmemoria.com.br/publique/media/

dona_benta_cdd_09.jpg> 
Acesso em 30  set. 2007.
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Foto 45: – Baile da melhor idade.
Fonte: Disponível em: <http://201.15.229.146/walpaper/06_APR_19_105702:jpg> 

Acesso em: 30 set. 2007.

Foto 46: – Miss melhor idade.
 Fonte: Disponível em <http://www.saojosedoriopardo.sp.gov.br/imagens/Idade3.jpg> 

Acesso 30 set. 2007.
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Foto 47: Jogos comunitários.
 Fonte: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imagens/s1011200501.jpg>.

Acesso em 30 set. 2007.

• A partir das imagens identifique os usos que se fazem dos 

espaços dos centros de convivência.

• Na perspectiva dos arranjos espaciais urbanos, a presença 

destes espaços indicam o que?

3.8 - Saúde

Segundo o IBGE/2000, a proporção de pessoas da terceira idade vem 
crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças no país. 
Em 1980,  para  cada  100 crianças  existiam 16 idosos.  Vinte  anos 
depois, essa relação praticamente já havia dobrado, numa proporção 
de 30 idosos para cada grupo de 100 crianças.  Esse crescimento se 
deve  à  soma  de  dois  fatores:  a  queda  da  taxa  de  fecundidade e 
oaumento da longevidade da população.

O  número de pessoas que atinge a  terceira idade tende a aumentar 
devido ao desenvolvimento da medicina,  ao acesso ao atendimento 
médico  e  odontológico,  saneamento básico,  entre  outros  benefícios 
que vêm propiciando a melhoria da qualidade de vida da população 
em geral nos últimos anos.
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Londrina é conhecida como um centro médico de referência na 

região  Norte  do  Paraná  e  parte  do  interior  de  São  Paulo  devido, 

principalmente,  devido  ao  nível  dos  profissionais  e  à  estrutura  hospitalar 

pública e privada aqui instalada. 

Somente a Secretaria Municipal  da Saúde de Londrina conta, 

hoje, com 39 Centros de Saúde na zona urbana e 13 Postos de Saúde na zona 

rural, 3 unidades de saúde mental,  38 clínicas odontológicas nas Unidades 

Básicas  de  Saúde  (UBS)  e  mais  2  clínicas  odontológicas  e  um laboratório 

próprio (CENTROLAB), além de uma Maternidade Municipal.

A rede básica de saúde conta com 161 médicos, 65 enfermeiros, 

422 auxiliares de enfermagem, 78 auxiliares administrativos, 68 odontólogos, 

36 técnicos de higiene dental, 131 auxiliares de odontologia, 3 auxiliares de 

laboratório, 78 auxiliares de serviços gerais e 51 vigias. Esse serviço realiza, 

em  média,  cerca  de  40.995  consultas  médicas,  240.641  atendimentos  de 

enfermagem,  64.715  atendimentos  odontológicos,  32.984  exames  de 

laboratório.

Fonte:  <http://www.londrina.pr.gov.br/saude/historico.php3 >acesso 

20/09/2007

104

http://www.londrina.pr.gov.br/saude/historico.php3


Mapa 25 – Distribuição geográfica das Unidades de Saúde no espaço 
rural do município de Londrina

Fonte - Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p.363.

• Você já utilizou de alguma unidade básica de saúde, ou seja 

posto de saúde?

• Será que nosso município é bem equipado na área de saúde?

Mapa 26 - Área de abrangência das Unidades de Saúde localizadas no 
espaço urbano de Londrina, 2006.

Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p. 362.
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• Que região de Londrina possui mais postos de saúde? Por 

que?

• É importante haver postos de saúde municipais para 

atendimento da população?

Mapa 27 – Distribuição espacial  das Clínicas Odontológicas da Rede 
Municipal de Saúde no espaço urbano de Londrina, 2006.

Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007 p.364
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• Será que as clínicas odontológicas municipais atendem a 

população de Londrina?

• A população necessita de clinicas odontológicas municipais?

• Qual região possui mais clinicas?

Mapa 28 – Distribuição espacial das clínicas odontológicas da 
Autarquia Municipal de Saúde, na área de Londrina – 2004.

Fonte:Prefeitura Municipal de Londrina, 2007 p.365

• Todos os distritos possuem clinicas odontológicas?

• Você tem conhecimento de clinicas que atendem a 

população carente?
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3.9 - Equipamentos Urbanos

3.9.1 - Água

O abastecimento de água no município  de Londrina está  a cargo da 
Companhia  de  Saneamento  do  Paraná (SANEPAR).  O  suprimento  de 
água do município  provém do sistema de captação superficial  do rio 
Tibagi (58%), do rio Cafezal (36%) e outros 6% são supridos através de 
6  poços  profundos.  Também  existem  projetos  para  o  uso  da  água 
disponível no aqüífero Guarani. Outros 3 poços já foram perfurados na 
Bacia do Ribeirão Jacutinga para atender a região norte de Londrina. 

Para  o  tratamento  da  água  captada,  Londrina  possui  a  Estação  de 
Tratamento  de  Água  Cafezal,  localizada  na  Avenida  Juscelino 
Kubitschek e a Estação de Tratamento de Água Tibagi,  localizada na 
estrada Limoeiro.
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Observe os mapas a seguir:

Mapa 29 – Abastecimento de água na área urbana
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 1998, seção V, fig. 15.
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Mapa 30– Sistema de Esgoto Sanitário Urbano
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 1998, seção V, fig 16

• Faça uma análise comparando a geograficidade da rede de 

água e esgoto da cidade
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Figura 14:Localização das estações de tratamento, reservatórios e 
captação de água em Londrina.

Fonte: SANEPAR, 2007.
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Tabela 15: Sistema de abastecimento de água no município de 
Londrina: extensão da rede e número de ligações – 2006.

Localidad
e

Exten. da 
Rede (m)

NÚMERO DE LIGAÇÕES

Residenci
al

Comerci
al

Industri
al

Poder 
Público

Utilidad
e 

Pública

Total

Espirito 
Santo

29 239 334 7 2 3 4 350

Guaravera 14 355 647 31 1 16 9 704

Irerê 11.002 473 3 1 14 9 500

Lerroville 8 001 568 13 - 12 5 598

Maravilha 3 754 150 7 - 6 3 166

Paiquerê 12 305 492 11 - 17 12 532

São Luiz 10 822 186 13 - 11 3 213

Warta 8 447 367 17 1 9 5 399

Total 97 925 3 217 102 5 88 50 3 462

Londrina - 
Sede

2 234 815 114 620 9 695 453 527 891 126 186

TOTAL 2 332 740 117 837 9 797 458 615 941 129 
648

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 154.

Tabela 16: Sistema de abastecimento de água no município de 
Londrina: consumo médio mensal – 2006

Localidade Consumo médio 
local (m3)

Espírito Santo 6.116
Guaravera 8.195

Irerê 5.668
Lerroville 6.609
Maravilha 1.789
Paiquerê 6.145
São Luiz 2.398
Warta 5.506
Total           42.426

Londrina - Sede      2.335.225
TOTAL      2.377.651

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 155.
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Tabela  17:  Sistema  de  esgoto  sanitário  no  município  de  Londrina: 
número de ligações número de economias e volume médio 
mensal coletado– 2006

Discriminaç
ão

Número de 
ligações

Número 
de 

econom
ias

Volume 
médio 
mensal 

coletado 
(m3)

Residencial 72 572 112.541 16 550 167
Comercial 7 438 13 442 2 237 727
Industrial 247 255 242 749
Poder Público 389 405 1 007 616
Utilidade 
Pública

563 575 303 525

TOTAL 81 209 127 218 20 341 784
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 156

• Em seu município toda população tem acesso a água 

tratada? 

• A maior parte da população que é abastecida por água 

tratada, tem acesso à rede de esgoto? 

Figura 15- Consumo de água nas diversas atividades domésticas.
Fonte: Sanepar, Londrina, 2007.

Número de economias refere-se ao número de apartamentos que 
uma ligação de água atende. Exemplo: um prédio com 20 
apartamentos, possui uma ligação e 20 economias.
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• Quais são as atividades domésticas que mais consomem 

água?

• Que atitudes podemos tomar para melhor aproveitar o uso 

da água e evitar seu desperdício? 

3.9.2 - Consumo de água

A água é um recurso natural essencial para os seres vivos e para 

o desenvolvimento econômico dos países, o que não é garantia para se ter 

acesso a ela. Sua distribuição e uso se dão de forma desigual e, associado ao 

desperdício e a poluição dos recursos hídricos, agrava ainda mais o problema 

da disponibilidade da água para a população carente.

A  falta  de  acesso  à  água  e  ao  saneamento  está  diretamente 

ligada ao alto número de óbitos de crianças com menos de cinco anos. Dos 60 

milhões  de  óbitos  registrados  no  mundo  inteiro,  segundo  o  Relatório  de 

Desenvolvimento Humano (2.006), 10,6 milhões de mortos, quase 20% eram 

de crianças menores de cinco anos.Por dia, ocorrem 4.900 mortes de crianças 

de diarréia, perfazendo um total de cerca de 1,8 milhões de crianças menores 

que cinco anos em conseqüência do consumo de água imprópria e das más 

condições  de  saneamento.  A  cada  19  segundo  morre  uma  criança  em 

decorrência da diarréia 

Nesse  contexto,  percebe-se  a  necessidade  do  tratamento  da 

água e do saneamento básico como medida de prevenção para a redução da 

mortalidade infantil. Diminuir a demanda e estimul estimular o uso racional da 

água são medidas importantes de economia de água. Estimular o consumo 

alternativo, reutilizando a água, colabora com a redução do consumo de água 

potável.  A água utilizada para enxaguar a roupa pode ser reutilizada para 

molhar  plantas,  lavar  carro,  calçadas.  A  água  do  chuveiro  pode  ser 

reaproveitada no vaso sanitário fazendo as devidas instalações. Água da chuva 

pode  ser  coletada  para  diversos  usos  domésticos,  entre  outras  medidas. 

Disponível  em: 

<http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/portuguese/02_chapter1_PT.pdf >. 

Acesso em: 27 out. 2007.
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3.10 - Energia

Tabela 18: Consumo de energia por categoria

Município             Categoria             Nº Consumidores     Consumo 
(MWh)    %Consumo
Londrina Residencial         157.770        28.410    32,5
Londrina Industrial             3.689        23.677    27,1
Londrina Comercial           18.773        20.344    23,3
Londrina Rural             3.136          1.708    0,19
Londrina Poder 

Público
               827          2.668    0,30

Londrina Ilum. 
Pública

               341          3.836    0,43

Londrina Serviços                  69          6.505    0,74
Londrina Próprio-

Copel
                 17               105    0,01

A produção de energia elétrica está diretamente à disponibilidade de 
diferentes fontes de energia e do desenvolvimento técnico-científico 
da  sociedade.  Fontes  de  energia  comumente  utilizadas  são  o 
petróleo e o carvão mineral. No Brasil a energia elétrica é produzida, 
principalmente, através das usinas hidrelétricas (93%), mas também 
existem outros tipos de usinas geradoras de eletricidade, tais como: 
usinas  termoelétricas,  eólicas,  nucleares,  solar,  de  biomassa, 
geotérmica  e  das  marés,  que são chamadas de fontes  de energia 
alternativa.

A  energia  elétrica  utilizada  no  município  de  Londrina  provém de 
hidrelétricas  interligadas  ao  sistema  de  transmissão  estadual,  a 
cargo  da  Companhia  Paranaense  de  Energia  Elétrica  (COPEL)  e 
integrada a  ELETROBRÁS.  O município  já  teve sua própria  usina 
hidrelétrica,  a  Usina  de  Três  Bocas,  mas  foi  desativa  em  1983. 
Atualmente, Londrina não possui usinas. 
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Londrina Total         184.622        87.253  100,0
Fonte: COPEL, londrina, 2007.

Figura 16: Consumo de energia residencial em Londrina – 2007.
Fonte: COPEL, Londrina, 2007.

• Observando o gráfico sobre o consumo de energia 

residencial, onde gasta-se mais energia?

• É possível com mudança de hábitos reduzirmos o gasto de 

energia residencial? Comente.

Tabela 19: Consumo de energia elétrica no município de Londrina – 

2001 / 2006.

Classes 
de 

consum
o

CONSUMO EM LONDRINA (MWh)
Anos Variação (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
200

2
200

200
3

200

20
04
20

2005
2006

Residenc
ial

304 
093

290 
323

301 
117

304 
196

318 081 327 721 3,7
2

1,02 4,5
6

3,03
Industria
l

232 
495

252 
541

259 
530

264 
496

273 242 274 237 2,7
7

1,91 3,3
1

0,36
Comercia
l

204 
216

215 
494

217 
605

226 
262

243 218 251 357 0,9
8

3,98 7,4
9

3,34
Rural 16 033 17 434 18 132 19 428 21 375 18 506 4,0

0
7,15 10,

02
-13,4

2Poder 
Público 29 740 31 539 32 803 32 549 31 661 32 405

4,0
0 -0,77

-0,2
7 2,34

Iluminaç
ão 
Pública

43 371 43 968 42 115 42 707 44 572 44 792 -4,2
1

1,41 4,3
7

0,49

Serviço 
Público 67 886 73 579 76 218 75 240 75 603 75 726

3,5
9 -1,28

0,4
8 0,16

Próprio 1 395 1 341 1 304 1 362 1 469 1 487 -2,7 4,45 7,8 1,22

TOTAL 899 
229

926 
219

948 
824

966 
240

1 009 
221

1 026 
231

2,4
4

1,84 4,4
5

1,38
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Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p.151

Tabela 20: Consumo de energia elétrica no estado do Paraná – 2001 / 
2006.

Classe
s de 

consu
mo

CONSUMO NO PARANÁ (MWh)

Anos Variação (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002
2003

200
3

200
4

200
4

200
5

2005
2006

Residenci
al

4 441 546 4 438 706 4 511 315 4 600 185 4 774 333 4 965 864 1,64 1,97 3,79 4,01

Industrial 8 596 598 8 889 806 8 651 741 8 362 497 6 663 801 6 253 085 -2,68 -3,34 -20,3
1

-6,16

Comercia
l

2 698 375 2 788 046 2 928 433 3 091 031 3 295 108 3 481 621 5,04 5,55 6,60 5,66

Rural 1 153 589 1 233 387 1 268 096 1 339 693 1 404 198 1 452 764 2,81 5,65 4,81 3,45

Poder 
Público

420 075 438 858 465 694 480 771 503 610 525 772 6,11 3,24 4,75 4,40

Iluminaçã
o Pública

703 510 701 132 699 527 712 636 728 056 743 239 -0,23 1,87 2,16 2,08

Serviço 
Público 533 304 539 713 557 760 566 713 577 806 589 990 3,34 1,61 1,96 2,10

Próprio 36 306 29 330 37 997 41 300 22 302 23 967 29,55 8,69 -0,46 7,46

TOTAL 18 583 
303

19 058 
978

19 120 
563

19 194 
826

17 969 
214

18 036 
302

0,32 0,39 -0,6
4

0,37

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 151.

Tabela 21: Número de consumidores de energia elétrica no município 
de Londrina – 2001 / 2006

Classes de 
consumo

NÚMERO DE CONSUMIDORES EM LONDRINA

Anos Variação (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

Residencial 137 550 140 596 142 913 148 679 152 169 155 713 1,65 4,03 2,35 2,32

Industrial 4 320 4 284 4 245 3 130 3 343 3 483 -0,91 -26,27 6,81 4,18

Comercial 16 489 16 591 16 759 17 389 17 863 18 451 1,01 3,76 2,73 3,29

Rural 2 494 2 803 3 116 3 153 3 147 2 658 11,17 1,19 -0,19 -15,53

Poder Público 771 810 821 806 808 806 1,36 -1,83 0,25 -0,24

Iluminação 
Pública

235 235 308 316 320 330 31,06 2,60 1,27 3,12

Serviço Público 64 65 67 68 69 63 3,08 1,49 1,47 -8,69

Próprio 17 16 16 16 17 16 - - - -5,88

TOTAL 161 940 165 400 168 245 173 557 177 736 181 520 1,72 3,16 2,41 2,12

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 150.
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Tabela 22:Número de consumidores de energia elétrica no estado do 
Paraná – 2001 / 2006

Classes 
de 
consu
mo

NÚMERO DE CONSUMIDORES NO PARANÁ

Anos Variação (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
2002
2003

2003
2004

2004
2005

200
5

200Residencia
l

2 379 
263

2 438 
939

2 508 
970

2 578 
845

2 646 
179

2 724 
549

2,87 2,79 4,56 2,96

Industrial 46 468 47 592 50 241 51 228 54 433 57 856 5,57 1,96 3,31 6,28

Comercial 255 206 258 827 264 323 273 518 280 353 287 033 2,12 3,48 7,49 2,38

Rural 306 253 317 370 325 647 331 398 332 121 333 686 2,61 1,77 10,02 0,47

Poder
Público 29 124 29 825 30 106 30 741 31 123 32 190 0,94 2,11 -0,27 3,42

Iluminaçã
o Pública 4 148 4 415 5 223 6 682 7 104 7 890 18,30 27,93 4,37 11,06

Serviço
Público

3 431 3 579 3 644 3 714 3 803 3 953 1,82 1,92 0,48 3,94

Próprio 614 603 601 588 595 596 -0,33 -2,16 7,86 0,16

TOTAL 3 024 
507

3 101 
150

3 188 
755

3 276 
714

3 355 
711

3 447 
753

2,82 2,76 4,45 2,74

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 152.

• Em seu município, quais são os segmentos que consomem 

mais energia elétrica?

• A  partir  da  comparação  dos  dados  das  tabelas  responda 

como  a  atividade  econômica  predominante  no  município 

influencia no perfil do consumo de energia elétrica?

• Faça uma comparação entre o padrão de consumo do estado 

do Paraná e seu município.Segundo a Copel, Londrina (2007), existem diferenças na cobrança 
pela energia elétrica, dependendo da categoria de consumo e os 
custos da empresa para efetivar o fornecimento, em termos de 
equipamentos (rede elétrica, transformadores, capacitores etc.) e 
mão-de-obra.

Vale ressaltar que o governo do Estado mantém certos subsídios ao 
fornecimento de energia, tais como o pagamento das contas de 
famílias baixa renda que consomem até 100 kWh/mês, por meio do 
Programa Luz Fraterna e redução de tarifa para produtores rurais 
que praticam a irrigação noturna.

A categoria A.3A refere-se a indústrias, que têm, além da tarifa 
"normal", um leque de planos de pagamentos alternativos, 
dependendo de cada perfil de consumo (por exemplo, se o consumo 
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• Em qual segmento de consumo a tarifa é mais elevada? Por 

que isso ocorre

3.11 - Transporte Urbano

A cidade de Londrina possui um sistema de transporte coletivo, 

gerido  pela  Companhia  Municipal  de  Trânsito  e Urbanizaçãorde  Londrina 

(CMTU).  Esse  sistema  permite  tomar  um  coletivo  em  qualquer  bairro  ou 

distrito e, com a mesma passagem, chegar a qualquer ponto da cidade, pois 

segue um sistema integrado de transporte.

Em 1934 foi implantado o primeiro núcleo viário de Londrina, que 
não  previa  grandes  expansões,  pois  se  estimava  que  Londrina 
contaria com, no máximo, 30.000 habitantes. Assim, o traçado viário 
original de Londrina não contava com a destinação de áreas para a 
construção de grandes avenidas no futuro.

Com  o  crescimento  da  cidade  algumas  medidas  foram  sendo 
tomadas que intervieram no sistema viário sem, contudo, resolver a 
estruturação macroviária .

Outro  aspecto  que  interferiu  na  ordenação  viária  e  nos  arranjos 
espaciais de Londrina foi o surgimento de loteamentos irregulares e 
a aprovação de outros, sem que houvesse uma coordenação entre os 
mesmos. Isto implicou na descontinuidade de ruas entre loteamentos 
contíguos  e  na  falta  de  espaços  reservados  para  a  ampliação  do 
sistema viário.

O adensamento populacional  da área central  e a precariedade do 
traçado viário têm dificultado as condições de tráfego e a melhoria 
do mesmo na cidade.

Entendendo-se  que  é  fundamental  a  associação  da  estruturação 
viária ao uso do solo urbano para o crescimento econômico e uma 
melhor qualidade de vida da população, faz-se necessário a adoção 
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Mapa 31 – Linhas de desejo de viagem (Área Central)
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 1998, seção VII, fig. 4.
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• Observando o mapa sobre as linhas de desejo de viagens, em 

qual direção é maior o movimento de veículos no horário das 

7:00 às 9:00 h? 

• O mapa revela o grande deslocamento de pessoas dentro da 

cidade, você consegue explicar porque isto ocorre, quais são 

os principais objetivos destes movimentos?

Analise as tabelas que seguem:

Tabela 23: Transporte coletivo no município de Londrina – 2006.

Discriminação Valores
Idade Média da Frota - Chassi/Carroceria 

(em anos)

4,5
Número de Passageiros (no ano) 47 258 

964Número de Ônibus 337
Número de Ônibus no Horário de Pico 310
Ocupação Média de Passageiros/Viagem 

(Ida+Volta)

-
Rodagem Total – Segundas às Sexta-feira 

(em km/dia)

77 000
Rodagem Total – Sábados (em km/dia) 50 000
Rodagem Total – Domingos (em km/dia) 40 000

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 146.

Tabela 24: Movimento de ônibus no Terminal Rodoviário de Londrina – 

2006.

Linhas Número 
de 

Número 
de 

Total

Intermunici
pais

29.394 29.307 58.701
Interestadu
ais

17.253 16.805 34.058

Total 46.647 46.112 92.759

Em trânsito 39.027 - 39.027

Turismo 1.044 - 1.044

Total Geral 86.718 46.112 132.830
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 140.
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Tabela 25: Movimento de passageiros no Terminal Rodoviário de 

Londrina – 2006.

Linhas Embarcad
os

Desembarca
dos

Total

Intermunici
pais

385.749 498.522 884.271
Interestadu
ais

415.311 290.065 705.376
Internacion
ais

- - -

Total 801.060 788.587 1.589.6
47

Em trânsito 822.214 - 822.214

Turismo 22.229 - 22.229

Total Geral 1.645.503 788.587 2.434.0
90Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 140.

Tabela 26: Número de veículos automotores no município de Londrina 

– 1998/2006.

Discriminaç
ão

ANO

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Automóvel 99 
300

103 
718

101 
351

106 
066

110 
315

116 
968

123 695 131 264 136 132

Caminhão 6 216 6 398 5 987 6 310 6 436 6 677 6 850 7 093 7 213

Caminhão-
Trator

976 999 1 133 1 127 1 207 1 273 1 371 1 586 1 642

Camioneta 13 
100

13 
921

14 
928

15 
040

14 
171

13 268 13 112 20 822 13 589

Ciclo motor 4 817 4 477 3 016 3 004 2 957 2 855 2 712 2 638 2 597

Micro Ônibus 215 254 295 337 371 382 470 523 551

Motocicleta 21 
111

21 
486

20 
457

22 
143

23 
562

26 491 29 321 32 180 35 180

Motoneta 3 762 3 915 3 546 3 995 4 484 5 517 6 337 7 502 8 720

Ônibus 1 516 1 494 1 444 1 472 1 389 1 429 1 450 1 505 1 538

Reboque 2 209 2 314 2 051 2 267 2 509 2 732 2 941 3 109 3 267

Semi-Reboque 1 276 1 358 1 263 1 301 1 382 1 445 1 644 1 784 1 859

Trator de 
Esteiras 17 17 2 2 4 4 6 6 6

Trator de 
Rodas

31 32 12 13 15 20 26 27 29

Trator Misto 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Triciclo 8 8 10 10 13 19 30 39 42

Outros 1 27 422 1 548 3 112 4 870 6 238 177 (1) 8.270
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TOTAL 154 
556

160 
420

155 
919

164 
637

171 
929

183 
952

196 
205

210 
257

220 
637

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 141.

Tabela 27: Número de alunos e professores transportados no município de 

Londrina 2007.

Nível Municip
al

Estadu
al

Filantrópi
co

Total

Educação Infantil 121 - - 121
Ensino Fundamental – 
1ª a 8ª 2797 213 24 3034
Ensino Médio - 615 - 615
Professores (as) 131 129 - 260
TOTAL 
4.030                                                                                         

Fonte: Pesquisa de campo junto a Secretaria Municipal de Londrina, 2007

Tabela 28: Transporte aeroviário: Evolução do movimento de 
passageiros no município de Londrina – 2001 / 2006.

Anos Vôos 
Domésticos

Vôos 
Internacionai

s

Total

2001 608 681 - 608 861

O  transporte  escolar  rural  atende,  diariamente,  cerca  de  4.000 
escolares  residentes  na  área  rural  do  município  de  Londrina.  Os 
escolares atendidos são oriundos de sítios, chácaras e fazendas que 
utilizam mais de 100 linhas de ônibus e utilitários;  veículos esses 
que percorrem cerca de 9.000 quilômetros  por  dia  (nos  períodos 
matutino, vespertino e noturno).

As  linhas  do  transporte  escolar  rural,  em  sua  maioria,  foram 
organizadas por meio do Projeto de Nucleação, do município, que 
em função da diminuição dos alunos matriculados nas escolas rurais 
“isoladas”  os  transferiu  para  escolas  dotadas  de  infra-estrutura, 
bibliotecas,  quadras  desportivas,  além  de  oferecem  merenda, 
localizadas nas sedes dos Distritos. 

 Fonte: Pesquisa de campo junto a Secretaria de Educação de Londrina, . 2 0 0 7
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2002 538 882 - 538 882

2003 355 763 - 355 763

2004 469 207 - 469 207

2005 658 589 - 658 589

2006 614 098 - 614 098
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 145.

Tabela 29: Transporte Aeroviário: movimento de aeronaves no 
município de Londrina – 2006.

Discriminaç
ão

Vôos 
Domésticos

Vôos 
Internacionais

Total

Pouso 10 558 0 10 558

Decolagem 10 551 0 10 551

Total 21 109 0 21 109
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 144.

Tabela 30: Transporte aeroviário: movimento de carga aérea e mala 
postal no município de Londrina – 2006.

Discriminaç
ão

Carga aérea 
(kg)

Mala postal 
(kg)

Total 
(kg)

Embarques 723 333 0 723 333
Desembarque
s

420 991 0 420 991

Em trânsito 800 234 0 800 234
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 144.

Tabela 31: Transporte ferroviário: Carregamento no município de 

Londrina – 2004.

Produtos Quantidad
e(t)Açúcar 32 237

Adubo 2 652
Álcool 89 239

Cerâmicos 100
Farelo de 

Soja
727 633

Ferro 83 723
Milho 247 723

Óleo Diesel 254
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Óleo 
Vegetal

42 791
Soja 560 475

Sorgo 793
Trigo 8 115
Total 1 795 735

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 145.

Tabela 32: Transporte ferroviário: descarregamento no município de 

Londrina – 2004.

Produtos
Quantidade 

(t)
Açúcar 13 315

Calcário 4 546
Cimento 161 223

Farelo de Soja 2 872
Fertilizante 177 402

Gasolina 82 683
Milho 4 348

Óleo Diesel 249 468
Polietileno 349

Soja 8 471
Total 704 677

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 146.

• Dos meios de transporte existentes no seu município, qual 

você mais utiliza? 

• Qual a qualidade desta infra-estrutura em seu bairro e na 

rua onde você mora?

• Qual  é  o  principal  objetivo  do  transporte  ferroviário,  em 

Londrina?

• Após observar as tabelas sobre os meios de transporte em 

Londrina, qual deles serve o maior número de pessoas?
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3.12 - Coleta de Lixo

Lixo, consumo e capitalismo

Um dos  maiores  problemas  enfrentados  pelas  grandes  cidades  é, 
sem  dúvida,  a  produção  do  lixo  e  o  seu  destino.  Com  o 
desenvolvimento  do  capitalismo  e  o  aumento  do  nível 
socioeconômico  a  população  passou  a  consumir  mais  e, 
conseqüentemente,  a  produção  de  lixo  cresceu  de  forma 
significativa.

Cada vez mais percebe-se a necessidade urgente de redução do lixo, 
para  isso  medidas  individuais  e  coletivas  são  necessárias.  As 
medidas  coletivas  devem  ser  incentivadas  pelo  governo,  seja 
municipal, estadual ou federal e que, infelizmente, atuam lentamente 
nesse sentido.

Já  as  medidas  individuais  existem,  mas  de  forma  isolada,  pois 
somente pessoas com consciência ambiental subsidiadas no conceito 
de  desenvolvimento  sustentável  colocam  em  prática  o  que  as 
indústrias,  o  comércio  e  o  governo  também  deveriam  realizar  e 
estimular, tais como: uso de embalagens retornáveis para o consumo 
de  bebidas,  transporte  de  compras  em  sacolas  não  descartáveis, 
substituição  de  saquinhos  plásticos  por  de  papel,  evitar  o  uso de 
embalagens descartáveis  -  potes  de vidro,  copos,  pratos,  garrafas 
pet.

No entanto,  sabe-se que medidas isoladas não resolvem o grande 
problema  do  lixo  e  que  a  produção  desse  é  responsabilidade  de 
todos. A redução da produção do lixo é um ato que beneficia tanto a 
sociedade como a natureza, já que auxilia na economia com gasto de 
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Mapa 32 – Coleta de Lixo
Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina, 2007, p. 158
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Tabela 33: Coleta de lixo doméstico no município de Londrina – 2006.

Discriminação Quantidade 

(t)
Volume Diário 

Produzido 

370

Volume Coletado 

Anual 

115 440

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 157.

Tabela 34: Coleta de lixo hospitalar nas unidades básicas de saúde do 
município de Londrina – 2006.

Discriminação 
Quantidade 

(t)
Volume Diário 

Produzido 

0,6

Volume Coletado 

Anual 

187,2

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 158.

Tabela 35: Coleta de lixo reciclável no município de Londrina – 2006

O aterro sanitário de Londrina está instalado em uma área de 19 ha, 
distante 9 km do centro da cidade, na estrada do Limoeiro, próximo 
ao aeroporto. Para o despejo das sobras de materiais da construção 
civil destina-se uma área específica, denominada Central de Moagem 
de Entulho  que processa em torno  de 25 a 30% de todo entulho 
produzido  em  Londrina.  Esse  material  é  reciclado  e  entra  como 
agregado  fino  na  confecção  de  produtos  como  tijolos,  tubos  de 
concreto, pedriscos para pavimentação de calçadas e outros. 

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, , seção V, p. .1 9 9 8 5 3
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Discriminação Quantidade 

(t)
Volume  Coletado 

Anual 

29 040

Volume  Diário 

Produzido 

110

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 158

Com base no mapa, nos textos e tabelas, caracterize a coleta de lixo no 

seu município:

• Quantos quilos de lixo você produz por dia?

• Estabeleça  uma  correlação  entre  capitalismo,  nível 

socioeconômico, consumismo e produção de lixo.

• Em seu município, quais medidas individuais e coletivas são 

tomadas para redução da produção de lixo?

• Quais os benefícios que a redução do lixo pode trazer para a 

sociedade e para a natureza?

• Em  seu  bairro  existe  coleta  seletiva?  Você  separa  o  lixo 

reciclável dos demais?

Lixões a céu aberto: O lixo é disposto de qualquer maneira e sem 
nenhum  tratamento,  o  que  acaba  causando  inúmeros  problemas 
ambientais.  
O lixo a céu aberto atrai ratos que têm a sua capacidade reprodutiva 
aumentada  devido  a  disponibilidade  abundante  de  alimentos. 
Existem elevados riscos de contaminação do solo e das águas pelo 
chorume, além da transmissão de doenças.

Aterro  sanitário:  é  o  processo  de  disposição  final  de  resíduos 
sólidos, principalmente do lixo domiciliar,  baseado em critérios de 
engenharia  e  normas  operacionais  específicas  que  permitem  a 
confinação  segura  do  lixo,  em  termos  de  controle  da  poluição 
ambiental e proteção ao meio ambiente.
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3.13 - Lazer, cultura e turismo 

O  nosso  município  é  servido  por  várias  praças,  lagos,  bosques, 
parques, quadras públicas poliesportivas,  centros  de disseminação 
cultural  e  áreas  turísticas  que  contribuem  para  a  ampliação  da 
cultura, melhoria da qualidade de vida da população e geração de 
renda  local.  Esses  espaços  são  usados  para  inúmeras  atividades 

Exemplos de materiais recicláveis

√Papel: jornais, revistas, folhas de escritório, caixas, papelão, etc.

√Vidros: garrafas, copos, recipientes.

√Metal: clipes, grampos de papel e de cabelo, papel alumínio, latas 
de aço e de alumínio.

√Plástico:  garrafas  de  refrigerantes  e  água,  copos,  canos, 
embalagens, sacos.

O papel reciclado, por exemplo, pode ser utilizadas na confecção de 
caixas  de  papelão,  sacolas,  embalagens  para  ovos,  bandejas  para 
frutas,  papel  higiênico,  cadernos  e  livros,  material  de  escritório, 
envelopes, papel para impressão, entre outros. 

Os plásticos reciclados  podem  ser  reutilizados  na  produção  de 
garrafas e frascos, baldes, cabides, pentes, madeira plástica, cerdas, 
vassouras, escovas, sacolas, painéis para construção civil, etc. 

Geralmente os metais são transformados novamente em lâminas de 
aço  usadas  em  industrias.  O  alumínio  também  é  utilizado  pelas 
indústria de autopeças, na fabricação de novas embalagens, entre 
outros.
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Analise o mapa, as fotografias e as tabelas a seguir:

Mapa 33 – Esporte – Lazer – Turismo
Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 1998, seção IV, fig.3
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Mapa 34 – Áreas Institucionais ( Espaços Livres)
Fonte:Prefeitura do Município de Londrina, 1998, seção V, fig. 12.
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Foto 48: Lago Igapó II, totalmente revitalizado, opção de lazer para os 
londrinenses.

Fonte: Disponível em <http://www.codel.londrina.pr.gov.br/imagens/pagInternas/Igapo2.jpg 
>. 

Acesso em: 06 mar.2008

Foto 49: Vista aérea do Parque Arthur Thomas. Localizado no Jardim 
Piza.

Fonte: Disponível em:<http://www.codel.londrina.pr.gov.br/imagens/pagInternas/Pq-Arthur-
Thomas.jpg >. Acesso em 06 mar. 2008.
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Foto 50: Praça Rocha Pombo. Localizada no centro de Londrina.
Fonte:<//cache.eb.com/eb/image?id=10202&rendTypeId=4>. 

Acesso em 06 mar. 2008.

Foto 51: - Museu histórico de Londrina, localizado na região central.
Fonte: Disponível em: < www.londrina.pr.gov.br>. 

Acesso em 06 mar. 2008.
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Foto 52- Museu de artes de Londrina.
Fonte  Disponível em:  < home.londrina.pr.gov.br>. 

Acesso em: 12 dez. 2007

Tabela 36: Principais áreas verdes do município de Londrina.

Nome Área /
Extensão

Endereço Entidade 
Mantenedora

Especificaç
ão

 Área de 
Lazer Luigi 
Borghesi 
(Zerão)

1 050 m Rua Gomes 
Carneiro, 
próximo ao 
Moringão.

Secretaria 
Municipal do 
Ambiente – 
SEMA

Área 
verde/Lazer

 Bosque do 
Marco Zero

77 996,60 
m2

Av. Theodoro 
Victorelli, 
próximo à 
rotatória do 
Terminal 
Rodoviário

Prefeitura do 
Município de 
Londrina

Área 
verde/Lazer

 Bosque 
Municipal 
Marechal 
Cândido 
Rondon

20 000 m2 Área central 
do 
quadrilátero 
inicial da 
Cidade, entre 
as Av. Rio de 
Janeiro e São 
Paulo, ao lado 
da Catedral 
Metropolitana.

Companhia 
Municipal de 
Trânsito e 
Urbananização 
de Londrina

Área 
verde/Lazer

 Fazenda 
Figueira 
(Mata do 
Barão)

2 700 ha de 
pastagens e 
1 126 ha de 
mata 
natural

Distrito de 
Paiquerê, a 45 
Km de 
Londrina.

Fundação de 
Estudos 
Agrários Luiz de 
Queiroz – 
FEALQ 

Unidade de 
Conservação 
de Uso 
Sustentável 
(RPPN - 
Reserva 
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Particular de 
Patrimônio 
Natural)

 Parque 
Ecológico Dr. 
Daisaku 
Ikeda

51,28 alq PR 218 - Rod. 
João Alves da 
Rocha Loures, 
a 12 Km do 
Centro de 
Londrina, no 
caminho do 
Distrito de 
Maravilha.

Secretaria 
Municipal do 
Ambiente – 
SEMA

Unidade de 
Conservação 
de Proteção 
Integral

Parque 
Estadual 
Mata dos 
Godoy

690,00 há Rod. Álvaro 
Lázaro Godoy, 
a 15 Km do 
Centro de 
Londrina, 
saída para o 
Distrito de São 
Luiz. 

Instituto 
Ambiental do 
Paraná – IAP

Unidade de 
Conservação 
de Proteção 
Integral

Parque 
Municipal 
Arthur 
Thomas

82,72 há Rua da 
Natureza, 155 
– Jardim Piza 
Fone: 
3341-9660.

Secretaria 
Municipal do 
Ambiente – 
SEMA

Unidade de 
Conservação 
de Proteção 
Integral

Região dos 
Lagos 
(Ribeirão 
Cambezinho – 
Igapó )
Lago  Igapó I
Lago Igapó II
Lago Igapó 
III
Lago Igapó 
IV

172 070 
m2/1 964 m
184 326,41 
m2/1 022 m
26 012,50 
m2/609 m
86 375 m2/1 
120 m

Lago Igapó I: 
Próximo à 
Prefeitura 
Municipal.
Lago Igapó II: 
Separado do 
Lago I pela Av. 
Higienópolis, 
na altura do nº 
2 000.
Lago Igapó III: 
Ao lado da 
Rua Pref. 
Faria Lima, no 
caminho para 
a UEL. 
Lago Igapó IV: 
Entre a R. Juiz 
de Fora e a 
Av. Castelo 
Branco, no 
Jardim Hedy.

Secretaria 
Municipal do 
Ambiente – 
SEMA

Área 
verde/Lazer

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 328 e 329.

Tabela 37:Teatros, Bibliotecas e Praças de Londrina- 2007.
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Museus    6
Teatros  17
Bibliotecas  60
Praças 249

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007.

• Em que áreas da cidade existem uma densidade maior de 

áreas turísticas, desportivas, culturais e de lazer?

• Como você poderia explicar essa distribuição espacial?  

• Existem  bairros  segregados  quanto  ao  acesso  às  áreas 

turísticas, desportivas, culturais e de lazer?

• Quais  áreas  turísticas  ou  de  lazer  citadas  anteriormente 

você freqüenta?  

• Quais  órgãos  são  responsáveis  pela  manutenção  destes 

espaços? 

• Dentre as atividades citadas, quais delas são mais relevantes 

para a economia do seu município?

• Como estas influenciam na economia da cidade?

• Que  serviços  são  desenvolvidos  em  função  dessas 

atividades?

Londrina  possui  vários  centros  de  lazer,  cultura  e  esportes, 
localizados principalmente no centro da cidade. Além do centro, o 
sudeste também tem uma concentração de centros de esportes que 
se destacam do restante da cidade, ali se encontram o Estádio do 
Café, o Autódromo Airton Sena entre outros. 

De  forma  geral,  Londrina  possui  uma  distribuição  equilibrada  de 
praças,  quadras  poliesportivas  e  bibliotecas,  sendo  que  teatros  e 
museus servem mais a população central.

Estes  espaços,  além  de  serem  importantes  para  o  lazer  da 
comunidade,  também  têm  um  papel  importante  na  economia, 
gerando renda e empregos para a população.

Estes espaços são mantidos por diversos órgãos, como a Companhia 
Municipal de Transporte e urbanização (CMTU), Instituto Ambiental 
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Tabela 38: Principais eventos no município de Londrina – 2005.

Evento Data Local
10ª Festa do Milho de 
Paiquerê

Janeiro Paiquerê

Carnaval Fevereiro Autódromo Internacional 
Ayrton Senna; (desfile das 
Escolas de Samba); 
Fundação de Esportes de 
Londrina – apuração dos 
votos, Comissão Julgadora

Circuito Nacional de Vôlei 
de Praia

Março Arena do Lago Igapó II

Paixão de Cristo Março Centro Social Urbano 
Adriano Mariano Gomes

X Fórum Londrina 
Tecnópolis e  Destaque 
Tecnológico

Março ADETEC – Associação de 
Desenvolvimento 
Tecnológico

Feira do Peixe Vivo Março Centro
Projeto Futuro Março Bairros e Associações, 

Escolas Municipais e 
Estaduais

Projeto 2º Tempo Março Escolas Municipais e 
Estaduais

VIII RURALTECH Abril ADETEC – Associação de 
Desenvolvimento 
Tecnológico

XLV Exposição 
Agropecuária e Industrial

Abril Parque Ney Braga

I Etapa – Tornescolon – 7ª 
e 8ª série do Ensino 
Médio

Abril Moringão, Vicente Rijo, UEL 
e Zerão

Festa na Reserva Indigena Abril Lerroville
Exposição Embrapa Soja 
& Londrina 30 Anos de 
História

Maio Embrapa

Jogos Populares – 32 
Horas Jogando Futebol em 
Homenagem ao Dia do 
Trabalhador

Maio Estádio do Café
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III Copa Sercomtel de 
Atletismo – 1ª Etapa

Maio UEL

IV Simpósio de Pesquisa 
do Café do Paraná

Maio IAPAR – Instituto 
Agronômico do Paraná

FEIRACON – VI Feira da 
Construção Civil

Junho LPR Publicidade, Promoções 
e Montagens

7ª Mostra de Londrina de 
Cinema

Junho a 
Dezembro

Vários

38º  FILO – Festival 
Internacional de Londrina

Junho Teatros, Colégios, Praças e 
Espaços Alternativos

Noite do Queijo & Vinho Junho AREL – Associação 
Recreativa Esportiva 
Londrinense

Festa Junina Junho AREL – Associação 
Recreativa Esportiva 
Londrinense

III Copa Sercomtel de 
Atletismo – 2ª Etapa

Junho UEL

III Copa Sercomtel de 
Atletismo – 3ª Etapa

Junho UEL

Circuito de corridas de 
Londrina – 1ª Etapa

Julho Vários Bairros (Corrida de 
Rua)

Comemoração Dia do 
Agricultor

Julho Vale das Acácias

12º Encontro Produtores 
Café

Julho Distrito de São Luiz

25º Festival de Música de 
Londrina

Julho Cine Teatro Ouro Verde, 
Teatro Zaqueu de Melo, 
Teatro Marista, espaços 
alternativos, ruas e praças

27º Jogos de Inverno 
Intersociedades de 
Londrina

Julho Vários Clubes e Associações

XI Festa do Café e Frango Julho Distrito de São Luiz
V Encontro de Escalada 
de Londrina

Julho Pedreira Cafezal, Exactus, 
Serra do Cadeado

Reunião Anual da Região 
Brasileira da Sociedade 
Internacional de 
Biometria e XI SEAGRO -–
Simpósio de Estatística 
Aplicada à 
Experimentação 
Agronômica

Julho UEL –Universidade Estadual 
de Londrina

23º Simpósio Nacional de 
História: Guerra e Paz

Julho UEL

44.ª Exposição Agrícola e 
Cultural de Londrina / 
Casa Japão

Julho Centro de Exposições e 
Eventos de Londrina 

XMD & I – Mostra de Julho Moro & Moro Associados
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Decoração e Interiores
III – Copa Sercomtel de 
Atletismo – 5ª Etapa

Agosto UEL – Pista de Atletismo

III Copa Sercomtel de 
Atletismo – 4ª Etapa

Agosto UEL – Pista de Atletismo

Cerimônia de Premiação 
do 27º Jogos de Inverno 
Intersociedades de 
Londrina

Agosto AFML – Associação dos 
Funcionários Municipais de 
Londrina

Circuito de Corridas de 
Londrina – 2ª Etapa

Agosto Bairros

Festa Imigração Alemã Agosto AREL – Associação 
Recreativoa Esportiva 
Londrinense

V Encontro Internacional 
de Londrina

Agosto Rock’n Road

XX Ciclo Afro-Asiático Agosto UEL – Núcleode Estudantes 
Afro-Asiáticos

1º Londrinx – Festival de 
Literatura de londrina

Setembro Biblioteca Pública Municipal 
Profº Pedro Viriato e Teatro 
Zaqueu de Melo

9ª Festa da Leitoa e da 
Gastronomia

Setembro Distrito de Warta

10ª Festa Nordestina Setembro Arcos do Museu de Arte de 
Londrina

Circuito de Corridas de 
Londrina – 3ª Etapa

Setembro Bairros

Estação Fashion Setembro Catuaí Shopping Center
Festa de São Miguel 
Arcanjo

Setembro Patrimônio Heimtal

Jogos Populares – Torneio 
“ 26 horas Jogando Futsal 
– Homenagem ao Dia de 
Independência

Setembro Moringão

Londrina Matsuri 2005 – 
Festival Japonês

Setembro Praça Nishinomiya

XI Metamorfose – Festa a 
Fantasia

Setembro Parque Ney Braga

Tornescolon – II Etapa – 
3ª e 4ª Séries

Setembros Escola Estadual Vicente 
Rijo, UEL, Moringão

Circuito de Corridas de 
Londrina – 3ª Etapa

Outubro Bairros

Consagração a Nossa 
Senhora Aparecida 
Padroeira do Brasil

Outubro Santuário Nossa Senhora 
Ap. do Norte do Paraná

Festa do Agricultor – 
Comunidade Guairacá

Outubro Distrito de Paiquerê

Festa Rural Outubro Comunidade Cachoeirinha
Jogos Universitários Outubro Moringão, Arena Lago Igapó 

II, Associações
Jornada Tecnológica Outubro Auditório da Codel
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Internacional
3º Festival de Dança de 
Londrina

Outubro Cine Teatro Ouro Verde, 
Concha Acústica e outros

III Copa Sercomtel de 
Atletismo – Etapa Final

Outubro UEL – Pista de Atletismo

8ª Festa da Leitoa Outubro Warta
X Brazil Open Taekwondo 
Championship

Outubro Moringão

Tornescolon – III Etapa – 
5ª e 6ª Séries

Outubro UEL, Colégio Estadual 
Vicente Rijo, Moringão, 
Zerão

10ª festa do Gado Novembro Maravilha
Circuito de Corridas de 
Londrina – Etapa Final

Novembro Bairros

2º Festival Projeto Futuro Novembro Moringão
3ª Londrina Jazz Festival Novembro Teatro Marista, Cine Teatro 

Ouro Verde, Funcart, Bares 
e Outros

8ª Festa da Mandioca Novembro Comunidade Três Bocas

Jogos Populares – Torneio 
de Show Balll

Novembro Moringão

20ª Semana Zumbi dos 
Palmares / Mostra Afro-
Brasileira Palmares

Novembro Casa de Cultura / UEL, 
Centro Cultural da Região 
Norte, Museu de Arte, 
Calçadão e outros

BIERFEST – Festa do 
Chopp

Novembro AREL – Associação 
Recreativa Esportiva 
Londrinense

Festival Demo Sul Novembro Bar Amnésia
Natal Catuaí Novembro Shopping Center Catuaí
Cerimônia de Premiação 
dos Melhores Esportistas 
e Parceiros

Dezembro Iate Clube

‘V Prova Pedestre cidade 
de Londrina

Dezembro Lago Igapó II

III Caminhada do Coração 
de Londrina

Dezembro Zerão, Lago Igapó II

3ª Festa Vila Rural Dezembro Vila Rural das Orquídeas 
(Guaracá)

3ª londrina Mostra Circo – 
Festival de Circo

Dezembro Escola de Circo, Praças, 
Ruas e outros

Conferência Municipal de 
Desenvolvimento Rural

Dezembro IAPAR

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2007, p. 245 a 247.

• Em  que  medida  esses  eventos  interferem  nos  arranjos 

espaciais do seu município?
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• A dinâmica populacional é alterada com a realização desses 

eventos?

A cultura revela a diversidade / heterogeneidade social de valores e 
de idéias de uma sociedade.

O  mercado  cultural  proporciona  que  os  bens  culturais  sejam 
produzidos e difundidos no interior da sociedade.

Londrina possui  vários  espaços  culturais,  permanentes  e 
alternativos,  que  promovem  a  integração  entre  produtores  e 
consumidores de cultura.

Apesar  da  importância  do  cenário  nacional  e  regional,  até  o 
momento,  Londrina  ainda  não  foi  devidamente  valorizada  como 
atração  turística,  mas  eventos  já  sedimentados  e  de  repercussão 
nacional e internacional como a Exposição Agropecuária e Industrial, 
o Festival de Música, o Festival de Dança, o Festival Internacional de 
Teatro,  a  festa  Metamorfose,  Matsuri  entre  outros,  atraem 
anualmente  contingentes  significativos  de  turistas  à  cidade, 
movimentando a economia local,  principalmente de restaurantes e 
hotéis.
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4. - DINÂMICA POPULACIONAL

A  história  de  Londrina  remonta  à  criação,  em  Londres,  da 

empresa colonizadora Paraná Plantations  e  de sua subsidiária  brasileira,  a 

Companhia de Terras do Norte do Paraná, criada em 1925 para implantar o 

Plano  de  Desenvolvimento  do Norte  do  Paraná.  O  nome,  Londrina,  surgiu 

numa  reunião  dos  diretores  da  Cia.  De  Terra  Norte  do  Norte  do  Paraná, 

realizada em 1929, como homenagem a Londres, de onde vieram os colonos e 

o capital para fundar a nova cidade.

A proposta original da área urbana de Londrina fora adequada 

pelos ingleses, conforme o formato de tabuleiro de xadrez, para dar suporte às 

atividades rurais da região e considerada suficiente para abrigar, no futuro, 

30 mil habitantes. Em 3 de dezembro de 1934 o município foi criado por meio 

de  um  decreto  estadual.  Londrina  foi  constituída  para  ser  um  centro  de 

comércio  e  núcleo  de passagem para  centros  maiores,  cuja  população era 

oriunda, principalmente, do Estado de São Paulo. 

O  núcleo  urbano  era  dividido  em  datas,  circundadas  por 

pequenas propriedades rurais que, ao longo do tempo e com o crescimento da 

cidade, foram sendo loteadas e dando origem a novos bairros.

Londrina foi  destino de imigrantes das mais variadas origens, 

atraindo  paulistas,  alemães  e  japoneses  que,  inicialmente,  se  dedicaram à 

exploração da cafeicultura e da pecuária. Na década de 1950, no apogeu da 

cafeicultura,  Londrina  recebeu  novos  imigrantes  japoneses  e  do  Oriente 

Médio.

Fatos diversos, caracterizados fundamentalmente por aspectos 

econômicos  decorrentes  de  fenômenos  climáticos,  geográficos,  movimentos 

migratórios,  mudanças  no  mercado  agrícola  mundial,  entre  outros, 

impulsionaram  mudanças  no  desenvolvimento  das  atividades  agrícolas 

gerando  mudanças  na  economia  londrinense.  Atualmente,  Londrina  é  uma 

cidade em que se  destaca  a  prestação  de  serviços,  assumindo o  papel  de 

centro de comércio que atende toda uma região, a região metropolitana de 

Londrina. Isso se deu, graças à influência geoeconômica e social representada 

por  infra-estrutura  e  equipamentos  disponíveis  nas  mais  diversas  áreas: 

saúde, educação, economia e produção de tecnologia.

143



Diante  de  processos  econômicos  tão  dinâmicos,  a população 

londrinense aumenta ou diminui em função desse ritmo.

Nos  anos  80,  a  indústria  da  construção  civil  teve  importante 

papel na economia local, ocorreram importantes mudanças no perfil da cidade 

com  grande  crescimento  vertical  e  com  loteamentos  de  baixa  densidade 

demográfica e alta qualidade em planejamento e infra-estrutura. A expansão 

da  área  urbana,  o  crescimento  demográfico  e  desenvolvimento  econômico 

aliado  a  um  novo  contingente  populacional  impulsionaram  o  mercado 

imobiliário local.

Segundo  Sergio  Plínio,  ex  –secretário  municipal  de 

planejamento  em  Londrina,   consta  do  Caderno  Setorial  -  Construção  e 

Mercado  Imobiliário,  publicado  pela  Companhia  de  Desenvolvimento  de 

Londrina – CODEL (2004) a seguinte afirmação “a área urbana de Londrina se 

expandiu em todas as direções e hoje atinge as divisas dos municípios vizinhos 

de Cambé e Ibiporã (...),  mas nem só em direção ao extremo sul cresce a 

cidade de Londrina (...) as regiões Leste e Norte juntas detém, atualmente, 

mais  de  80%  da  produção  de  novos  lotes”.  Disponível  em: 

<http://home.londrina.pr.gov.br/ppa_2005/mensagem_secretario.php>.  Acesso  em:  16  out. 

2007

O  intenso  movimento  social  migratório,  de  característica 

nacional,  porém  muito  marcante  em  Londrina  e  desencadeado, 

principalmente,  pela  mudança  da  zona  rural  para  a  urbana,  provocou  um 

realinhamento e mudanças nos arranjos espaciais urbanos. O entendimento da 

constituição  de  novas  áreas  periféricas,  com  a  permanência  dos  vazios 

urbano, passa pela compreensão de que a produção do espaço urbano não se 

faz de forma coerente, regular, mas da união entre os interesses das elites, 

fortalecidas pela força reguladora e legitimadora do poder público e dessas 

com as classes populares. 

Lefebvre  afirma que:

[...] A cidade se transforma não apenas em razão de ‘processos globais’ 
relativamente  contínuos  (tais  como  o  crescimento  da  produção 
material no decorrer das épocas, com suas conseqüências nas trocas, 
ou o desenvolvimento da racionalidade) como também em função de 
modificações profundas no modo de produção, nas relações ‘cidade-
campo’, nas relações de classes e de propriedade. LEFEBVRE (1991 
apud Silva, 2003, p.31)
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4.1 - Evolução da população

Observe o gráfico, a tabela e o mapa a seguir:

Figura 17: Evolução da população residente em Londrina (zona urbana 
e rural).

Fonte: Prefeitura do Município de Londrina, 2003

Tabela 39: Evolução da população residente no município de Londrina.

Ano
Urbana Rural Total

N % N % N %

Taxa de 
crescime
nto 
geométri
co

1950 34.230 47,9
3

37.18
2

52,0
7

71.412 100 -

1960 77.382 57,4
0

57,43
9

42,6
0

134.82
1

100 6,60

1970 163.52 71,6 64.57 28,3 228.10 100 5,40
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8 9 3 1 1
1980 266.94

0
88,4

8
34.77

1
11,5

2
301.71

1
100 2,82

1991 366.67
6

94,0
0

23.42
4

6,0 390.10
0

100 2,36

1996 396.12
1

96,0
2

16.43
2

3,98 412.55
3

100 -

2000 433.36
9

96,9
4

13.69
6

3,06 447.06
5

100 2,02

2003 - - - - 467.33
4

- -

Fonte: Disponível em: 
<http://www.londrina.pr.gov.br/ippul/planodiretor/dowload/24-11_infra_estrutura.pdf> 

Acesso em :10 out.2007.

Mapa 35 – Principais fluxos migratórios intermesoregionais – PARANÁ 
– 1986/1991.

Fonte: Disponível em:  <www.oecd.org/dataoecd/31/17/376257 >. 
Acesso em: 10 nov. 2007.

146

http://www.oecd.org/dataoecd/31/17/376257
http://www.londrina.pr.gov.br/ippul/planodiretor/dowload/24-11_infra_estrutura.pdf


• Os fluxos migratórios estão relacionados às transformações 

econômicas,  políticas,  técnicas,  culturais,  geográficas  e 

sociais  que  ocorrem  no  território.  Estabeleça  correlações 

entre os fatores que interferiram no processo de ocupação 

do seu município.

• O poder público é um agente importante no direcionamento 

dos fluxos migratórios. Identifique a influência das políticas 

públicas na entrada e saída de população do seu município.

• Analise  as  tendências  atuais  dos  deslocamentos 

populacionais  do  seu  município  e  correlacione  com  os 

arranjos espaciais.

• Quando  analisamos  o  comportamento  populacional  do 

município, observamos que ocorreu um aumento expressivo 

da população. Explique as causas dessa transformação

4.2 - Segurança pública

Art.144.  A  segurança  pública,  dever  do  Estado,  direito  e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: I-polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - 
polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e 
corpos de bombeiros militares.

Parágrafo 7º - a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos 
órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades.

Parágrafo 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais, 
destinadas a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei.

Responsabilidades:

A União, o Estado e o município - cada um dentro dos seus limites:

√ Município - Criação e regulamentação da polícia municipal;

√ Estado – Organizar as forças armadas e a polícia interna;

                  - Criar e executar as leis;
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• Os processos de violência estão presentes em vários lugares 

e  são  amplamente  disseminados  pela  mídia  (impressa, 

televisiva, digital, entre outras). Descreva as mudanças nos 

hábitos  da  população  de  sua  cidade  motivadas  pelos 

processos  de  violência  ou  de  sua  disseminação 

indiscriminada.

• Analise os fatores responsáveis pelos processos de violência 

no seu município.  Que ações poderiam ser implementadas 

para a diminuição ou eliminação desse fenômeno?

4.3 - Londrina pela paz

Sentir-se  seguro  é  uma  das  necessidades  básicas  do  ser 

humano, entretanto nos últimos anos a sociedade brasileira entrou no grupo 

das sociedades mais violentas do mundo.  Onde estaria a raiz do problema? 

Hoje, no Brasil, a violência, que antes estava presente nas grandes cidades, 

espalha-se para cidades menores, à medida que o crime organizado procura 

novos espaços e Londrina não ficou de fora.  Com pouco mais de 70 anos e 

mais  de 500 mil  habitantes,  resultado dos deslocamentos  internos  e  intra-

urbanos,  a  cidade  cresceu  espacial  e  demograficamente  de  forma 

desordenada.  Esses  fatores  aliados  às  políticas  públicas  nacionais  ou 

municipais  suscitaram  situações  de  pobreza  e  exclusão  social  e, 

conseqüentemente,  de  violência  real  ou  insuflada  de  forma  indiscriminada 

pela mídia. 

Sabemos  que  a  violência  urbana  não  compreende  apenas  os 

crimes,  mas  todo  mal-estar  que  provoca  sobre  as  pessoas  e  as  regras  de 

convívio  social.  A  violência  urbana  interfere  no  tecido  social,  prejudica  a 

qualidade  dos  relacionamentos  e  corrói  a  qualidade  de  vida  das  pessoas. 

Assim,  os  crimes  estão  relacionados  com  as  contravenções  e  com  as 
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incivilidades.  Gangues urbanas,  pixações,  depredação do espaço público,  o 

trânsito  caótico,  as  praças  mal  cuidadas  compõem o  quadro  da  perda  da 

qualidade de vida. Certamente, o tráfico de drogas, talvez a ramificação mais 

visível do crime organizado, seja o grande alimentador dessa situação.

O processo de interiorização da violência é um desafio para as 

instituições  de  segurança  pública,  pois  vem  se  acentuando  através  da 

degradação  urbana  (pobreza,  desigualdade  social,  baixo  acesso  popular  à 

justiça).

Na última década, a violência tem estado presente em nosso dia-

a-dia, no noticiário e em conversas com amigos. Todos conhecem alguém que 

sofreu algum tipo de violência. Sabendo disso precisamos diminuir e mesmo 

eliminar a barreira do desrespeito entre os cidadãos, partindo das autoridades 

que precisam estimular relacionamentos mais justos e cobrar dos governos a 

diminuição  das  explorações  econômicas  representadas  especialmente  pela 

concentração  de  renda  e  incentivar  a  família  a  assumir  seu  papel  de 

educadora e fonte de afeto para assim desenvolver a convivência familiar que 

tanto bem faz ao ser humano. Há diferenças na visão das causas da violência e 

de como superá-las, mas a maioria dos especialistas no assunto afirma que a 

violência urbana é algo evitável, desde que políticas de segurança pública e 

social sejam colocadas em ação.

Em  Londrina  uma  multiplicação  de  iniciativas,  eventos  e 

manifestações  têm mobilizado  diversos  setores  sociais  e  empresariais  pela 

cultura  da  Paz  (exemplo:  Projeto  Londrina  Pazeando).   A  Paz  como 

procedimento possível de ser alcançado é a principal meta do Ong londrinense 

Movimento Pela Paz e Não-Violência,  mas conhecida pelo projeto Londrina 

Pazeando.

O  Movimento  Pela  Paz  e  Não-Violência  atua  na  comunidade 

londrinense,  realizando  várias  atividades  pela   paz  individual,  ambiental  e 

social, especialmente nas escolas municipais, estaduais e particulares. Entre 

elas as Semanas da Paz, Caminhadas pela Paz e participação na Campanha 

“Paz no Trânsito” – realizada pelo Conselho Municipal de Trânsito de 2003. 

Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki:Londrina_Pazeando>. Acesso em: 

05 dez. 2007.

Observe o gráfico e  a tabela
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Figura 18: Violência em Londrina, Paraná e Brasil.
Fonte: Disponível em:

<http://muninet.org.br/banco/index.php?
newFolhaIndicadorID=155&g_cod_hierarquia=4133> 

Acesso em: 20 out

Tabela 40: Violência no Brasil, região Sul, Paraná e Londrina

Unidade Territorial Geocódico Orde
m

Violência

1960 1980 2000

Brasil 0 1 0,86
5

0,60
5

0,60
2

Sul 4 2 (-) (-) (-)
Paraná 41 3 0,94

3
0,63

7
0,75

8
Londrina / PR 4113700 4 (-) (-) 0,94

5
( - ) Dado não disponível

Fonte: Disponível em: < http://muninet.org.br/banco/index.php#paginacao > 
Acesso em: 10 nov. 2007

• Quais as conclusões que o gráfico e a tabela nos permitem ?

• Sua escola já participou de atividades do Projeto Londrina 

Pazeando? Quais?

• Você conhece outros projetos e/ou movimentos pela paz no 

município de Londrina?

4.4 - Índice de desenvolvimento humano
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• Do  ponto  de  vista  da  qualidade  de  vida  da  população,  a 

distribuição  de  renda  no  seu  município  é  boa  ou  ruim? 

Todos têm o mesmo poder de compra? Por quê?

• No seu município, existem pessoas procurando emprego? E 

crianças trabalhando?

• Na  sua  família,  quantos  pessoas  trabalham  com  carteira 

assinada? Quais as vantagens de trabalhar no setor formal?

• Você tem irmãos? Quantos?

• Seus pais têm irmãos? Quantos? E seus avós?

• Seus  avós  e  pais  tiveram filhos  ou  irmãos  que  morreram 

ainda crianças?

• Existe  diferença  entre  o  número  de  irmãos  nas  várias 

gerações de sua família?

• Seus avós ainda são vivos? Se não, com quantos anos eles 

morreram?

• Quantos anos seus pais freqüentaram a escola? Seus avós 

estudaram? 

• Por quanto tempo você acredita que freqüentar a escola?

• Ao longo do tempo, a permanência  das pessoas na escola 

aumentou?  

4.5 - A classificação dos países segundo o IDH

√ Melhor IDH do planeta: Noruega – 0,965
√ Pior IDH do planeta: Niger – 0,311

Retirado da lista de países ordenada por Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH).  Tem por base os  dados do Programa das Nações 
Unidas  para  o  Desenvolvimento  elaborado  em  2006,  com  dados 
relativos a 2004.
Disponível  em:  <http://pt.wikipedia.org/wiki/
%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano.>
  Acesso em 08 out. 2008
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Desde 1990 a Organização das Nações Unidas (ONU) divulga 

um  relatório  constando  o  índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  que 

reflete as condições sociais e permite algumas comparações entre os diversos 

países, regiões e cidades de um mesmo Estado. É uma maneira de avaliar o 

bem-estar de uma população. Foi criado por Mahbub ul Hag. O cálculo do IDH 

apóia-se em três variáveis básica: escolaridade, renda per capita e expectativa 

de vida.

A medida varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 

(desenvolvimento  humano  total),  sendo  os  países  classificados  da  seguinte 

maneira:

* Quando o IDH de um país está entre 0 e 0,499, é considerado baixo;

* Quando o IDH de um país está entre 0,500 e 0,799, é considerado médio;

* Quando o IDH de um país está entre 0,800 e 1, é considerado alto. 

Tabela 41: desenvolvimento humano em Londrina – 1991 e 2000.

Discriminação 1991 2000
Índice  de  Desenvolvimento  Humano 
Municipal              

0,792 0,824

Educação 0,831 0,910
Longevidade 0,725 0,773
Renda 0,741 0,789

Fonte:Londrina.   Plano Diretor, 2005 disponível em:<http://www.londrina.pr.gov.br/ippul/
plano_diretor/dowload/24-11_infra_estrutura.pdf>. 

Acesso em: 09 nov. 2007.

Figura 19: PIB per capita – Londrina.
Fonte: Disponível em: <http://muninet.org.br/banco/personalizado/mostraSelecao.php > 

Acesso em 20 out. 2007
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Mapa 36 - Índice de Desenvolvimento Humano Região Sul e São Paulo 
– 2000

Fonte: Plano diretor, 2006.
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• A partir  do  conhecimento  a  respeito  do  IDH,  relacione  a 

situação  do  Estado  do  Paraná  com  os  outros  estados 

apresentados  no  mapa,  enfatizando  os  motivos  dessa 

geograficidade.

Mapa 37 - Paraná: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-
M 2000

Fonte: Anuário Estatístico do Estado do Paraná, 2005. Modificado por Maria Solange Ferreira
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• Faça  uma  análise  comparativa  da  territorialização  desse 

índice  nas  diferentes  regiões  do  Estado,  tendo  como 

parâmetro o IDH do seu município

4.6 - Composição etária do município

Os municípios  do Paraná que apresentam IDH-M mais  alto,  entre 
eles  Londrina,  são  aqueles  que  somam  alguns  fatores:  maiores 
aglomerações urbanas, melhores condições de produção de riqueza 
e maiores oportunidades de trabalho.  O Estado do Paraná teve uma 
economia  apoiada  na  exploração  dos  recursos  naturais  e  na 
agroindustrialização  e,  posteriormente,  na  incorporação  de 
segmentos modernos e internacionalizados da indústria, integrando-
o na dinâmica da economia brasileira e mundial.

É o movimento do capital no espaço que organiza a distribuição das 
atividades econômicas  e  explica  os  distintos  recortes  espaciais.  A 
busca por mercados, prioriza determinadas localizações e excluem 
outras,  cada  qual  respondendo  por  diferentes  papéis  na  Divisão 
Social  do  Trabalho.  Há  um  conjunto  de  municípios  que  se 
caracterizam  como  espaços  econômicos  relevantes,  pela 
concentração  e  importância  no  desenvolvimento  de  atividades 
diversificadas ou especializadas, com forte possibilidade de geração 
de  riqueza  e  um  outro  conjunto  de  municípios  onde  tornam-se 
visíveis as situações  de carência, dependência e pobreza e que não 
se inserem nas dinâmicas  principais,  ou seja,  excluídos  revelando 
“uma  absoluta  privação  na  atenção  à  população  por  serviços  de 
saúde, saneamento, educação e moradia e em condições de extrema 
pobreza[...] ademais, há muitos municípios assentados em substratos 
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Figura 20 : Pirâmide etária – Brasil – 2000
Fonte: IBGE. Disponível em < www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/populacao02.htm>

Acesso em: 12 mar. 2008.
Figura 21: Pirâmide etária – Paraná – 2000.

Fonte: IPARDES.
Disponível em:<www.ipardes.gov.br/anuario_2005/3demografia/gra3_1_1.pdf>.

Acesso em: 12 mar. 2008.
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Figura 22: Pirâmide etária da população da Mesorregião Norte Central 
Paranaense – 2000

Fonte: Plano Diretor, 2006

Figura 23: Pirâmide etária do município de Londrina, 2000.
Fonte: IPARDES. 

Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?
Municipio=86000&btOk=ok>. 

Acesso em: 12 mar. 2008.
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• O que uma pirâmide etária pode revelar em relação à 

natalidade, à mortalidade infantil e à expectativa de vida de 

uma população?

• Compare a evolução da pirâmide do seu município com as 

demais procurando estabelecer hipóteses que expliquem as 

diferenças entre elas, a partir das características dos 

diferentes arranjos espaciais.

4.7 - O Processo de envelhecimento no município de Londrina

O  processo  do  envelhecimento  populacional  ou  transição 

demográfica  se  faz  presente,  também,  no  Município  de  Londrina,  onde, 

segundo dados  da  Fundação Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística 

(IBGE), a população de 60 anos ou mais evoluiu de 3,41%, em 1960,  para 

9,34%  em  2000.  Como  o  processo  de  envelhecimento  e  de  redução  da 

natalidade   vem  ocorrendo  de  forma  parecida  em  nosso  país,  estado  e 

município, percebe-se que existe uma necessidade urgente de adequações nos 

arranjos espaciais para atender este novo contingente populacional.

Podemos  relacionar  alguns  fenômenos  responsáveis  pelo 

aumento  da  população  idosa  em  Londrina.  O  mais  marcante  deles,  foi  o 

processo  migratório  ocorrido  com  o  êxodo  rural,  que  se  intensificou, 

notadamente,  a  partir  da  década  de  60,   com  o  início  do  predomínio  da 

população urbana sobre a rural no Município. “Em 50 anos, a população rural, 

que significava 52,07% em 1950, caiu para pouco mais de 3% da população 

londrinense total no ano 2000.” (MARTN, 2005, p.153)

“A queda do coeficiente  de mortalidade infantil,  marcante no 

processo de envelhecimento populacional, encontra-se bastante evidente em 

Londrina, onde viu-se reduzida de 66,71 por mil nascidos vivos em 1970, para 

11,09 por mil nascidos vivos em 2001.” (MARTIN, 2005, p.153)  

As taxas de natalidade em Londrina  também foram decaindo, de 

41,0 em 1970, para 18,63 em 2000. 
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Outro fenômeno que alterou a estrutura etária de Londrina foi a 

diminuição de mortes por causas externas, por manifestar-se, principalmente, 

por sobre a população mais jovem,  repercute na expectativa de vida. 

Outro fator que se observa é a redução do tamanho da família e 

novas situações são criadas no seu interior, como a intensificação da presença 

da  mulher  no  mercado  de  trabalho,  fato  observado,  também  em  outras 

unidades administrativas.

Com  todas  essas  alterações  de  repercussão  demográfica, 

ressalta-se  o  progressivo  envelhecimento  da  população,  tanto  do  Brasil, 

Paraná e Londrina, ao longo desses 30 anos. 

Londrina  e  outras  cidades  brasileiras  apresentam  um  perfil 

semelhante em relação ao processo de envelhecimento. Portanto, devem ser 

estabelecidas  políticas  públicas,  especialmente  na  área  da  saúde  e 

previdência, para atender a população idosa nas suas crescentes necessidades 

de saúde e bem-estar.

Disponível em: 

<http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1679-49742005000300003&lng=pt&nrm=iso>.  Acesso  e adaptado 

em 16 nov., 2007.

Figura 24: Distribuição populacional em porcentuais, por grupos de 
faixa etária, no município de Londrina.

Fonte: IBGE,
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• Quais  fatores  estão  relacionados  ao  processo  de 

envelhecimento da população no seu município?

• Em  termos  de  qualidade  de  vida,  saúde  e  bem-estar,  a 

população  idosa  de  Londrina  pode  considerar-se  bem 

amparada?

• Quais  sugestões  apontaria  como  necessárias  para  um 

melhor atendimento à população idosa no seu município?
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GLOSSÁRIO 

Altitude: distância vertical de um ponto da superfície da Terra em relação ao 

nível zero ou nível dos oceanos. Guerra, Antonio Teixeira; GUERRA, Antônio 

Teixeira.  Dicionário  geológico-geomorfológico.  5ª.  Ed.  –  Rio  de  Janeiro: 

Bertrand Brasil. 2006. p.33.

Arranjos  espaciais:  Expressão  territorial  das  diferentes  formas  de 

apropriação e organização do espaço.

Bacias hidrográficas: Conjunto de terras drenadas por um rio principal e 

seus  afluentes.  O  conceito  de  bacia  hidrográfica  contempla  as  noções  de: 

cabeceiras  ou  nascentes,  divisores  d´água,  cursos  d´água  principais, 

afluentes, subafluentes, entre outros.

Capitalismo: Modo de produção assentado na propriedade privada da terra, 

dos bens e meios 

de produção.

Consumismo: Comportamento  próprio  das  sociedades  capitalistas 

caracterizado  por  consumo  incontrolado  e  sem  critério.  Adaptado  de: 

GARRIDO, Dulce; COSTA, Rui. Dicionário breve de Geografia. 2. ed. Lisboa: 

Presença, 2006. p. 45.

Cuesta: forma de relevo dissimétrico constituída por uma sucessão alternada 

das camadas com diferentes resistências ao desgaste e que se inclinam numa 

direção,  formando  um  declive  suave  no  reverso,  e  um  corte  abrupto  ou 

íngreme na chamada frente de cuesta.  Guerra,  Antonio  Teixeira;  GUERRA, 

Antônio  Teixeira.  Dicionário  geológico-geomorfológico.  5ª.  Ed.  –  Rio  de 

Janeiro: Bertrand Brasil. 2006. p.178.

Escarpa:  rampa ou aclive de terrenos eu aparece nas bordas dos lagos à 

semelhança de uma banqueta; vindo logo a seguir um forte declive ou talude 

constituído de aluviões. Guerra, Antonio Teixeira; GUERRA, Antônio Teixeira. 
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Dicionário geológico-geomorfológico. 5ª. Ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

2006. p.241.

Espacialidade - é uma certa forma de organização geral do espaço social que 

apresenta  características  predominantes  que  a  qualificam  e  a  diferenciam 

historicamente das outras. A noção de espacialidade traz consigo a idéia de 

processo em permanente movimento, ou seja, não se trata do espaço em si, 

como objeto  analítico,  mas  do espaço  na  história,  pensado  como processo 

histórico,  incluindo  tanto  o  realizado  quanto  o  possível,  num  constante 

movimento dialético. Mesmo porque não existe espaço a priori, ele só pode ser 

pensado  como  espaço  social,  não  sendo  uma  categoria  independente  da 

realidade.

Espacialização – processo de organização dos fenômenos no espaço.

Espaço rurbano - são compreendidos pelos espaços periurbanos das cidades. 

Caracterizam-se  por  apresentar  tanto  aspectos  rurais  quanto  urbanos.  A 

paisagem é  rural,  contudo  as  funções  são  variáveis,  podendo  ir  desde  as 

atividades  agrícolas  até  a  redução em espaços  da  especulação imobiliária. 

Identificou-se cinco sistemas: os espaços dedicados à moradia, os pluriativos, 

os  espaços  de  lazer,  a  especulação  imobiliária  e  a  agricultura  tradicional. 

http://www.ucdb.br/coloquio/arquivos/edgar.pdf

Especulação  imobiliária –  forma  específica  de  auferir  renda  da  terra 

derivada da agregação de valores a determinadas áreas. 

Estrutura  agrária -  é  usada  em  sentido  amplo,  significando  a  forma  de 

acesso à propriedade da terra e à exploração da mesma, indicando as relações 

entre os proprietários e os não proprietários,  a forma como as culturas se 

distribuem pela superfície da Terra (morfologia agrária) e como a população 

se distribui e se relaciona aos meios de transportes e comunicações (habitat 

rural). http://www.frigoletto.com.br/GeoRural/estrutura.htm

Fecundidade –  A  fecundidade  está  associada  à  procriação  humana,  em 

termos  do  número  efetivo  de  filhos  em  relação  às  mulheres  em  idade 

reprodutiva. 
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Geograficidade -  é  o  modo  de  expressão  dessa  essência  metabólica  –  a 

hominização  do  homem  pelo  homem  através  do  trabalho  –  em  formas 

espaciais concretas de existência, algo que difere nos diferentes recortes do 

território  da  superfície  terrestre.  É  o  ser  em  sua  totalidade  geográfica 

concreta. [...] A geograficidade é, assim, o ser-estar espacial do ente – pode 

ser o homem, um objeto natural ou o próprio espaço (quando este é posto 

diante da indagação: o espaço, o que é, qual a sua natureza) – seja qual for o 

caráter de sua qualidade.  No caso do homem, a geograficidade é a forma 

como  a  hominização  enquanto  essência  do  metabolismo  exprime-se  sua 

existência na forma do espaço. “A geograficidade do homem é então a forma 

como  a  liberdade  da  necessidade  emerge  e  se  realiza  através  da  forma 

concreta de existência espacial na sociedade.” (MOREIRA, Rui. e Geografia (A 

geograficidade e o diálogo das ontologias). Geografia, Rio de Janeiro, n. 11, p. 

21-37, 2004.

Influência Antrópica- influência exercida pelas ações humanas no meio cuja 

intensidade depende do modo de produção e do desenvolvimento tecnológico.

Incivilidade  -  falta  de civilidade;  acção ou expressão incivil;  qualidade de 

incivil;

indelicadeza.

Jusante: denomina-se a uma área que fica abaixo da outra, ao se considerar a 

corrente  fluvial  pela  qual  é  banhada.  Guerra,  Antonio  Teixeira.  Dicionário 

geológico-geomorfológico. 7ª. Ed. – Rio de Janeiro: IBGE. 1987. p.246.

Longevidade - expressa a probabilidade de tempo de vida de uma população, 

de acordo com os padrões médios de qualidade de vida.

Manancial – fonte de abastecimento hídrico de uma cidade ou região. 

Montante: diz-se de um lugar acima do outro, tomando-se em consideração a 

corrente  fluvial  que  passa  na  região.  Guerra,  Antonio  Teixeira.  Dicionário 

geológico-geomorfológico. 7ª. Ed. – Rio de Janeiro: IBGE. 1987. p.298.

Munícipes: Moradores de um município.
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Painel  temporo-espacial-  instrumento  que  permite  representar 

determinados  fenômenos  associando  suas  variações  temporais 

concomitantemente às espaciais. 

Perfil  topográfico –  é a representação da superfície  da crosta mostrando 

uma secção ao longo do trajeto escolhido. Guerra, Antonio Teixeira. Dicionário 

geológico-geomorfológico. 7ª. Ed. Rio de Janeiro: IBGE. 1987. p. 323.

Pirâmide etária - gráfico que representa a estrutura de uma população tendo 

como base os indicadores de sexo e idade.

Plano  diretor –  instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento  do 

Município. Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e 

dos munícipes na ordenação territorial do município. 

Setor formal – setor da economia que congrega um conjunto de atividades 

produtivas regulamentadas por legislação.

Setor informal - setor da economia que congrega um conjunto de atividades 

produtivas com ausência ou pouco amparo legal.

Sistema viário: sistema de circulação que permite o deslocamento de bens, 

mercadorias e pessoas. 

Territorialização:  apropriação  e/ou  controle  de  frações  do  espaço  por 

indivíduos, grupos e/ou classes sociais.

Urbanização – Processo que indica o adensamento populacional em cidades e 

as mais variadas transformações sociais inerentes ao modo de vida urbana. 

Checar  no  livro  de  Spósito  Maria  Encarnação  Beltrão.  Urbanização  nas 

Cidades Brasileiras, Contexto.

Vazios  urbanos -  São  espaços  vazios  em  plena  área  urbana,  em  geral, 

derivados da especulação imobiliária.

Zoneamento – é a definição de setores ou zonas em distintas unidades a 

partir de objetivos e normas específicos.
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