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ABSTRACT
Londrina, historically assumed the position of centre of a large spot of red soil. Nowadays this position
has been consolidated by integrated planning under three points of view: 1) its metropolitan region was
formally created with approximately 750.000 inhabitants; b) a general revision of its Master Plan is taking
place under the responsibility of IPPUL that puts in practice, attends and controls the process, earlier
focused upon urbanism and now, with a more extensive vision including human aspects, economic
development, democratic management and territory ordinances; 3) the effort is toward the implantation of
the north Arch, a strategic development plan, comprising Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé,
Londrina, Ibiporã and Jataizinho. The project’s central issue is to implant a huge cargo airport, 16,5 km
distant from each of the named cities, feasible by an inter-municipal partnership including the State and
private initiative, focusing a new metropolitan design. The criterions for the creation were: a) the
conurbation process going on; b) the existing great social and economic interaction; c) the hydrographic
condition in common that delimitates the territory. In this exposed context certainly is necessary to adopt
an integrated management of public policies.

RESUMO
Londrina sempre se colocou historicamente como centro de desenvolvimento de uma ampla mancha de
terra roxa. Atualmente essa posição procura ser consolidada através de um planejamento integrado sob
três pontos de vista: 1) foi criada formalmente sua região metropolitana com cerca de 750.000 habitantes;
2) se encontra em andamento uma revisão geral do seu Plano Diretor, com implementação,
acompanhamento e controle sob responsabilidade do IPPUL, que antes tinha uma visão focada no
urbanismo e agora passará a ser muito mais abrangente, envolvendo as áreas da promoção humana, do
desenvolvimento econômico, da gestão democrática, e do ordenamento do território; 3) se trabalha na
direção de implantação do Arco Norte, plano de desenvolvimento estratégico que abrange Apucarana,
Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Ibiporã e Jataizinho. Este projeto está centrado na implantação
de um grande aeroporto de cargas, em posição focal distante, aproximadamente, 16,5 km de cada uma das
cidades citadas, podendo ser instalado através de um consórcio intermunicipal com a participação do
Estado e da iniciativa privada, propondo assim um redesenho da metrópole. Os critérios para sua criação
foram: a) o processo em curso de conurbação; b) a grande interação econômica e social existente; c) o
território delimitado pelas bacias hidrográficas comuns que compõem a região. É nesse contexto que se
faz necessária a adoção da gestão integrada das políticas públicas.
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INTRODUÇÃO
Num momento em que a dinâmica do desenvolvimento da sociedade se acelera, considerando as
disponibilidades dos meios de comunicação, sente-se necessidade de que as cidades, estados,
países se adaptem rapidamente aos desafios de crescimento, competição e incremento da
qualidade de vida, tendo como pano de fundo a questão da preservação do meio ambiente. É
nesse contexto que se coloca como urgente o enquadramento de Londrina (Fig.1)1 e sua região
metropolitana no processo de preparação para o futuro. Alguns fatos e atitudes que vêm
ocorrendo por vontade própria, pelo inerente processo evolutivo da sociedade e por
circunstâncias externas conduziram a algumas propostas que vão além do mero planejamento
urbano, pois passaram a envolver aspectos muito mais abrangentes, voltados para o social como
um todo, levando sua população a discutir o que espera e o que pretende fazer para atingir os
objetivos estabelecidos em discussões, que têm ocorrido de forma continuada e sistemática. Para
isso se formou um grupo de pessoas, representando várias entidades, denominado “Fórum
Desenvolve Londrina” que passou a analisar e propor soluções para muitos problemas,
participando ativamente na formulação de políticas municipais de desenvolvimento,
colaborando, portanto, com os poderes constituídos.
Na essência a constatação foi: a sociedade que não se preocupa em planejar com profundidade o
futuro, estabelecendo prioridades, não tem perspectivas de continuar sendo competitiva, ficando
paulatinamente para trás. Com essas premissas passou-se a estudar um conjunto de políticas de
desenvolvimento em função da legislação federal que obrigou as cidades a reformularem seus
planos diretores, em função da definição de Londrina como sede de região metropolitana, em
função da definição feita pelo Ministério da Aeronáutica de um novo sítio aeroportuário. Na
verdade se trata de um arcabouço não concluído de decisões em evolução, que revê a posição de
grande parte do Norte do Paraná, colocando-o em consonância com os tempos atuais.
O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Londrina, até dezembro de 2008, contava com um Plano Diretor elaborado e gerido pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) através da lei municipal
5.495/1993, a quem cabia: desenvolver estudos, pesquisas, propostas, projetos e planos setoriais;
realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação urbana da cidade e dos
distritos; elaborar anteprojetos de leis que assegurassem o harmônico desenvolvimento urbano
referentes a zoneamento urbano, perímetro urbano, código de obras e código de posturas; propor
medidas, projetos e programas que visassem garantir o planejamento e o desenvolvimento
urbano integrado; definir e expedir diretrizes para o uso e parcelamento do solo, para o traçado
das quadras e lotes do sistema viário, para o estabelecimento dos espaços livres e de preservação,
para as áreas reservadas a equipamentos urbanos comunitários.
A lei federal 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, veio estabelecer diretrizes de política
urbana normatizando o uso da propriedade em prol do coletivo, da segurança, e do bem estar dos
cidadãos e o Ministério das Cidades através da resolução no 25/2005 emitiu as seguintes
orientações e recomendações:
Artigo 2o – os municípios que devem obrigatoriamente elaborar seus planos diretores
até outubro de 2006 são aqueles que [...] tendo aprovado seu plano diretor há mais de
dez anos, enquadram-se em pelo menos uma das seguintes condições: [...] integrem
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas.
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Então se reviu o Plano Diretor, chegando-se à formulação do atual Plano Diretor Participativo do
Município de Londrina (PDPML) através da lei municipal 10.637/2008.
Ele passou a ser o instrumento orientador e normativo da atuação do poder público (Fig.2)2 e da
iniciativa privada, prevendo políticas, diretrizes e instrumentos para assegurar o adequado
ordenamento territorial, a contínua melhoria das políticas sociais e o desenvolvimento
sustentável do município, tendo em vista as aspirações da população. É o instrumento básico
global da política de desenvolvimento municipal, tendo como objetivos gerais a melhoria da
qualidade de vida da população, o desenvolvimento econômico, a gestão democrática do
município e o ordenamento do território como garantia do pleno cumprimento das funções
sociais da propriedade. Cabe à política de promoção humana combater a exclusão e as
desigualdades sociais. As ações do poder público devem garantir acesso aos serviços sociais
setoriais voltados para a população, integrando e coordenando ações de saúde, educação, meio
ambiente, habitação, assistência social, cultura, esporte e lazer.
A política de saúde considera os princípios da integralidade nas ações e nos serviços, da ênfase
nos programas de ações preventivas, da humanização do atendimento, da gestão participativa. A
política de educação considera os princípios do acesso universal à educação, da articulação da
política educacional com as políticas públicas, da autonomia das instituições educacionais. A
política de assistência social considera os princípios da supremacia do atendimento às
necessidades sociais, da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade do cidadão,
da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, da divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos sociais. A política de cultura considera os princípios da liberdade de
expressão do acesso democrático aos bens culturais, do incentivo à criação, da cultura como
política pública, da superação da distância entre produtores e receptores de informação e cultura,
da valorização/reconhecimento/preservação do patrimônio cultural. A política de esporte e lazer
considera os princípios de formular e executar ações esportivas e recreativas, de estimular a
prática de esportes e lazer, de promover e incentivar o desenvolvimento de estudos científicos e
tecnológicos, de elaborar e propor programas dirigidos ao esporte nas redes escolares
municipais/estaduais/particulares, de viabilizar projetos e programas para o desenvolvimento do
esporte universitário, de incentivar a participação esportiva dos jovens em campeonatos e ligas
nacionais, de viabilizar o desenvolvimento do esporte/recreação/lazer para portadores de
necessidades especiais, de otimizar o uso dos espaços públicos para ações de integração. A
política de habitação considera os princípios de garantir condições de higiene/conforto/segurança
para as moradias de atender prioritariamente aos segmentos populacionais socialmente mais
vulneráveis, de tratar a questão habitacional como política de estado, de universalizar o direito à
moradia e à cidade, de democratizar a gestão urbana, de promover a inclusão sócio-espacial da
população de baixa renda, de garantir a integração da política habitacional às demais políticas
urbanas, de incorporar os fundamentos da sustentabilidade sócio-econômica e ambiental, de
adotar o viés sócio-econômico pautado no enfoque da população de baixa renda, de integrar a
política habitacional às outras políticas públicas em geral. A política do trabalho e emprego
considera os princípios de contribuir para a oferta de postos de trabalho de defender o trabalho
digno, de incentivar e apoiar as diversas formas de produção e distribuição de bens e serviços, de
estimular as parcerias para a formulação de projetos de micro-crédito. A política de
desenvolvimento econômico considera os princípios de gerar o compartilhamento de riquezas
materiais e imateriais, de incrementar o potencial produtivo do município, de estimular a
eficiência econômica da cidade, de fortalecer e consolidar as vocações de pesquisa nas áreas da
ciência/tecnologia/serviços/educação/ cultura, de promover a educação em todos os níveis, de
fortalecer a cidade como pólo de educação/saúde/entretenimento/cultura, mantendo também sua
tradição de pólo de mercado atacadista e varejista, de desenvolver um sistema de
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acompanhamento e avaliação das atividades produtivas, possibilitando a transferência de
tecnologia entre os setores, visando agregar maior valor à produção local, de desenvolver o
potencial turístico, de incentivar a produção orgânica sustentável.
Criou-se o Conselho Municipal da Cidade (CMC) com funções fiscalizadoras e deliberativas
tendo as seguintes atribuições: articular discussões para a implementação do PDPML;
acompanhar a elaboração e implementação do Plano Plurianual; opinar sobre questões de caráter
estratégico para o desenvolvimento da cidade; emitir parecer sobre propostas de alteração da lei
do PDPML; acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do
desenvolvimento urbano; emitir parecer sobre projetos de lei de interesse da política urbana;
acompanhar a implementação dos instrumentos urbanísticos; analisar e emitir parecer sobre o
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). A implementação, acompanhamento e controle do
PDPML são atribuições do IPPUL, que tem como incumbência coordenar o processo.
A adequação da propriedade à sua função social constitui requisito fundamental, pois deve
atender aos critérios de ocupação e uso do solo, às diretrizes de desenvolvimento dos planos
territorial e social, mediante o aproveitamento justo e racional do seu uso, a utilização em
intensidade compatível com a capacidade de atendimento dos equipamentos e serviços públicos,
o desfrute adequado dos recursos naturais, a plena adequação aos fins, o cumprimento das
obrigações tributárias e trabalhistas, a realização das obras de desenvolvimento.
A política de estruturação do território tem os princípios da compatibilização e da integração dos
instrumentos de desenvolvimento, de incentivar a participação da população nos processos de
decisão sobre a política urbana, de dar continuidade no tempo e no espaço às ações básicas de
planejamento urbano, da fiscalização permanente para adoção de medidas corretivas e punitivas.
O ordenamento do território far-se-á por meio do processo de planejamento contínuo, de
investimentos em infra-estrutura, de políticas setoriais e da regulação e controle do parcelamento
do solo, uso e ocupação.
A política de gestão tem como objetivo fortalecer e assegurar a presença do município na
estrutura, participar ativamente na construção de um sistema de informação regional, e
desenvolver políticas regionais. O macro zoneamento fica instituído adotando as principais
bacias hidrográficas como unidades de gestão ambiental, definindo os eixos de desenvolvimento
econômico e instituindo a política de poli nucleação do município. São diretrizes da estruturação
rural estimular a participação da população, promover a adequada manutenção das estradas,
incentivar a conservação do solo, apoiar os produtores de hortifrutigranjeiros, elaborar plano de
desenvolvimento rural, estabelecer critérios para a implantação de atividades turísticas,
recreativas e culturais, e oferecer assistência técnica ao produtor. São diretrizes da estruturação
urbana ordenar e disciplinar o crescimento consolidando sua conformação e adensamento,
recuperar os recursos aplicados em ação do poder público que resultaram em valorização
imobiliária, estabelecer critérios para o controle da impermeabilização e das enchentes em áreas
já ocupadas, estimular a abertura de novas possibilidades de adensamento e de localização de
atividades geradoras de emprego.
A política de mobilidade considera como princípios priorizar a acessibilidade voltada para os
pedestres/ciclistas, priorizar o transporte coletivo sobre o individual, reduzir os tempos das
viagens, articular o sistema de mobilidade e acessibilidade local com o metropolitano,
compatibilizar a legislação existente com as diretrizes urbanísticas. A política ambiental
considera os princípios da implementação das diretrizes contidas na política nacional do meio
ambiente, da lei orgânica do município e demais normas correlatas, da proteção e recuperação do
meio ambiente, do controle e redução dos níveis de poluição e degradação em quaisquer de suas
formas, da pesquisa/desenvolvimento/fomento da aplicação de tecnologias orientadas para o uso
racional e proteção dos recursos naturais, da preservação de ecossistemas naturais e paisagens
notáveis, da garantia da existência e desenvolvimento das condições básicas de
produção/regularização/conservação dos recursos hídricos, da promoção da educação ambiental
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e da eficiência no consumo de energia. São diretrizes da política de saneamento ambiental,
prover de água tratada toda a população, implementar um sistema abrangente e eficiente de
coleta e disposição de esgotos/resíduos/drenagem, promover programas de combate ao
desperdício de água, garantir um sistema eficaz de limpeza urbana otimizando os programas de
coleta seletiva.
Para a promoção, controle e gestão do desenvolvimento urbano, serão adotados instrumentos
jurídicos de planejamento urbano como o parcelamento/edificação ou utilização compulsórios,
IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, direito
de superfície, direito de preferência, outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas
consorciadas, transferência do direito de construir, estudo de impacto de vizinhança, consórcios
imobiliários, concessão de uso especial para fim de moradia.
A REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA (RML)
O Paraná no início dos anos 50 tinha 75% da sua população morando na área rural e 25%
morando na área urbana. Esse quadro se inverteu passando atualmente a ter mais de 80% dos
seus habitantes vivendo nas cidades. Nesse período surgiram as metrópoles de Curitiba, Ponta
Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Destaca-se nesse contexto a capital e seu
entorno que, em especial, tiveram um crescimento assombroso e desordenado, em detrimento das
demais regiões. Curitiba tem hoje cerca de 1,8 milhões de habitantes e ao considerar sua região
metropolitana chega-se a mais de 2,2 milhões (22% da população do estado).
Atualmente, através da política de desenvolvimento urbano e regional, o Governo do Estado
começa a adotar uma ótica mais equilibrada, tentando desencadear a iniciativa de correção dos
erros grosseiros cometidos no passado, quando deixou o interior esvaziar, não só em termos de
população como também em termos de recursos econômicos. A existência de enormes bolsões
de pobreza (Fig.3)3 se deve a esse equívoco: o interior vem sendo sacrificado há décadas. Essa
falta de planejamento, ausência de intenção e visão míope não aconteceu somente no Paraná,
aconteceu em todos os demais estados da federação. Corrigir as distorções ocorridas nos últimos
cinqüenta anos custará muito caro para todos os brasileiros, e recursos inimagináveis terão que
ser despendidos sabe-se lá por quanto tempo. Criminalidade e pobreza nas periferias dos grandes
centros fazem parte do dia a dia das capitais.
Acenando com uma nova filosofia as leis estaduais complementares 81/1998, 86/2.000 e
91/2002 criaram a RML 4 compreendendo os municípios de Jataizinho, Ibiporã, Londrina,
Cambé, Rolândia, Tamarana, Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis.

Município
Jataizinho
Ibiporã
Londrina
Cambé
Rolândia
Tamarana
Bela Vista do Paraíso
Sertanópolis
Total/media

População
(2007)
11.244
45.158
497.833
92.888
53.437
10.887
14.996
15.485
741.928

P.I.B. per capita
(2005)
5.829
9.485
13.339
9.664
13.226
6.433
8.989
14.030
12.348

I.D.H.
(2000)
0,733
0,801
0,824
0,793
0,784
0,683
0,771
0,781
0,813
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Paraná
Cascavel
Curitiba
Foz do Iguaçú
Maringá
Ponta Grossa

10.284.503
285.784
1.797.408
311.336
325.968
306.351

10.935
11.370
17.977
17.688
16.264
14.370

0,787
0,810
0,856
0,788
0,841
0,804

O Brasil em 2.005 teve uma renda per capita de R$ 12.688,00 e em 2.007 um IDH de 0,807. Para
efeito de comparação se pode considerar ainda os seguintes dados:
Estado
Distrito Federal
Santa Catarina
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Paraná

IDH
2000
0,844
0,822
0,820
0,814
0,807
0,787

2005
0,874
0,840
0,833
0,832
0,832
0,820

Variação (2005/2006)
[%]
3,5
2,2
1,6
2,2
3,1
4,2

A renda per capita brasileira e o IDH são considerados baixos em termos internacionais, pois nos
colocamos em septuagésimo lugar – Noruega (0,968) – Estados Unidos (0,950) – ficando o
Paraná (0,820), numa posição um pouco acima da média, porém se classificando em sexto lugar
entre os estados, o que não chega a ser lisonjeiro. A RML tem renda semelhante à média
nacional, superior à média do Paraná e equivalente às rendas de S. Paulo, R. G. do Sul e S.
Catarina, o mesmo quadro podendo ser traçado para o seu IDH. Ao se adotar o critério de IDH ≥
0,800 como alto, pode-se dizer que a situação regional, estadual e nacional é até razoável.
A Política Estadual de Desenvolvimento Urbano (PDU)
O PDU prevê a estruturação integrada das grandes aglomerações com projetos para as regiões de
Curitiba, Ponta Grossa, Londrina + Maringá, Cascavel + Toledo + Foz do Iguaçu, ordenando os
espaços com suporte dos ecossistemas e adequação da infra-estrutura e serviços urbanos (figura
3). Londrina e Maringá constituem os principais centros da região norte central paranaense com
uma população de 1.724.115 habitantes (19,15% em termos estaduais), uma das mais
urbanizadas (84,79% vivendo nas cidades). Participa no total do estado com 11,2% no setor
secundário, 18,4% no comércio e 18% nos serviços (Fig.4)5. A disparidade entre os números
19,15% (população) e 11,2% (setor secundário) ilustra enfaticamente as conseqüências do
privilegiamento da capital em termos de incentivo à industrialização. O Paraná necessita rever as
suas estratégias de crescimento para permitir que o processo de desenvolvimento, além de
renovado e ampliado, tenha seus benefícios compartilhados por toda a população. A rede de
cidades deve ser otimizada pela inclusão delas no desenvolvimento regional, através da
promoção do adensamento, do reforço à identidade, da implantação de novos padrões
urbanísticos ajustados à capacidade de suportar os investimentos necessários à criação da cidade
sustentável/competitiva/solidária, da criação de centros de apoio e cooperativas de produção e
agregação de valores aos produtos locais, do reforço das funções urbanas centrais de
atendimento ao interior rural. Em cada região se impõe a definição de áreas ambientalmente
protegidas, exercendo ações que o estado instituiu para recuperação, monitoramento e controle
5
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do meio ambiente, através da realização do inventário sócio ambiental, da definição de
zoneamento ecológico/econômico do estabelecimento de programa de recomposição dos
ambientes naturais, da revisão da política de controle de recursos naturais, principalmente no que
diz respeito ao uso da água, à fauna, à flora e aos recursos minerais. O sucesso do
desenvolvimento do estado está apoiado nas condições que se possa oferecer às atividades
produtivas, de comercialização e de escoamento da produção. Caberá ao governo a recuperação e
consolidação da infra-estrutura das regiões e dos municípios como suporte ao desenvolvimento
econômico e social no que diz respeito ao sistema viário regional e municipal que permita a
acessibilidade física ao sistema de transporte de passageiros/cargas e logística abrangendo
armazenagem. A administração estadual se ressente da falta de uma posição consistente no
estabelecimento de diretrizes para a estruturação da base física urbana e da falta de mecanismos
institucionais capazes de orientar o planejamento e a gestão das administrações locais.
O PROJETO ARCO NORTE
Quais fatores fazem com que uma cidade se transforme em pólo de desenvolvimento regional?
Certamente, são muitos, mas destacam-se: a posição geográfica; as condições topográficas e de
solo; o desenvolvimento da população regional; as decisões de planejamento; a formação
cultural e o perfil sócio-econômico (origens de seus habitantes); o surgimento de um líder
marcante, a formação de lideranças; a presença ou ausência da concorrência de outras cidades.
Por que Londrina se transformou num pólo de desenvolvimento regional? Sua posição
geográfica, sem dúvida, contribuiu muitíssimo, pois se encontra a 500 km de São Paulo (mesmo
paralelo) e 400 km de Curitiba, formando com elas quase um triângulo eqüilátero, colocando-se
sempre como opção para a formação de um novo centro de desenvolvimento no interior.
Atualmente está também no caminho para o Mercosul (sentido São Paulo-Foz do Iguaçu). Se
reportando às origens é preciso ter em conta a fertilidade da terra roxa, que propiciou a cultura
do café, impulsionada pelo modelo de colonização implantado pelos ingleses, com grande
produtividade nas décadas de 30, 40, 50 e 60, café que foi a principal fonte de recursos para o
processo de industrialização brasileiro no pós-guerra. Segundo SCHWARTZ (2009) em 1961-62
a cafeicultura paranaense ocupava 1,8 milhão de hectares, produzindo 21,4 milhões de sacas
beneficiadas, 54,04% de todo o café brasileiro, quase o dobro da produção africana, três vezes a
produção colombiana. Em síntese: um terço da produção mundial. O Paraná tinha 1,3 bilhões de
pés de café e o Brasil, 4,3 bilhões. Como curiosidade vale lembrar que Londrina, naqueles áureos
tempos, era denominada com muita justiça a “capital mundial do café”. Seu aeroporto,
inaugurado em 1.956, de acordo com estatísticas da Diretoria de Aeronáutica Civil (DAC) em
1.958 se colocava em terceiro lugar no país em número de pousos e decolagens (pelo menos 70
táxis aéreos estavam nele baseados), somente superado por Congonhas e Santos Dumont. O café
foi referência máxima até 1.975, quando a geada mais forte da história conhecida destruiu 200
milhões de pés e danificou 700 milhões.
Até a segunda metade dos anos 60 Londrina não tinha uma ligação asfaltada com a capital do
estado. O primeiro asfalto veio de São Paulo. Seu vínculo com os paulistas e com os imigrantes
de lá (principalmente italianos) foi determinante, e continua sendo assim, para a formação da
cultura e do caráter de seu povo. No primeiro momento, portanto, ficou isolada de Curitiba (1930
a 1970), mas depois passou por um período sob forte influência da capital, principalmente pelo
processo de esvaziamento do interior do estado em direção ao centro de poder (1970 a 2000).
Curitiba nesse período triplicou de população, enquanto as pequenas cidades se esvaziaram.
Agora começa uma nova era, na qual surgem perspectivas de um futuro mais participativo em
termos nacionais, tendo em vista o apoio das comunicações e da tecnologia acessível. De forma
lenta e cheia de percalços, as regiões interioranas acabaram ganhando em qualidade de vida, pois
o processo de esvaziamento populacional sofrido veio dar um fôlego para que se desenvolvessem
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em qualidade e não em quantidade. Essa evolução vai se acelerar de forma alucinante: será a
revolução que assistiremos nos próximos anos. Ninguém mais precisa morar numa grande cidade
para receber informações e consumir bens.
Ainda tentando contextualizar: as cidades passaram a competir umas com as outras na atração de
investimentos, pois quem faz investimentos hoje pensa muito na qualidade de vida que irá
desfrutar. Para que morar numa megalópolis? Morar no interior passou a oferecer grandes
atrativos, como boas escolas, centros médicos, lazer de alto padrão, facilidade de deslocamento,
etc. Tudo isso aliado ao fato de que se pode tomar um avião ou ônibus para qualquer lugar e
voltar à tarde ou no dia seguinte. Pensando nesses termos, naturalmente Londrina e sua região
foram mudando. A cidade dos pioneiros da prestação de serviço como centro comercial regional,
passou a pensar maior. Passou a pensar em desenvolvimento equilibrado, pois surgiram
preocupações com o meio ambiente, com a inserção da sociedade regional no contexto global,
uma preocupação muito mais complexa do que a anterior, que era a do desenvolvimento através,
meramente, do crescimento. Perdeu-se o estímulo de se procurar ser o maior. O interessante é
que essa nova visão acaba por atrair pessoas que também pensam assim, passando-se para uma
verdadeira espiral do sucesso na direção da qualidade com sustentabilidade.
O desenvolvimento da idéia – O atual aeroporto de Londrina se encontra dentro da área
urbanizada da cidade, distando somente cerca de dois quilômetros e meio do centro. Essa
localização decorre dos idos de antigamente, quando a cidade surgia, os vôos eram poucos e os
aviões tinham porte pequeno. Hoje ele oferece a vantagem de exigir pouco tempo de
deslocamento das pessoas, porém cria enormes problemas, principalmente de poluição sonora. É
também muito sério o impedimento da sua ampliação para atender às modernas especificações
das aeronaves e o perfil do transporte vigente não só de passageiros, mas também de cargas. Essa
preocupação vem dos anos 60, quando já se faziam previsões de mudança do sítio aeroportuário.
Outra localização foi definida anteriormente na região sudoeste. Os anos passaram sem que o
projeto fosse implementado, principalmente em função do alto custo do investimento. Falava-se
em US$ 150 milhões. Em maio de 2005, aconteceu algo diferente: um grupo de técnicos do
Ministério da Defesa e comando da aeronáutica esteve na região, prospectando um possível local
para um outro aeroporto, entre Cornélio Procópio e Maringá (distância aproximada de 150 km
entre elas). Ao chegarem à Londrina se dirigiram ao prefeito, que através do IPPUL, prestou toda
a assessoria necessária ao grupo de visitantes. Esse assessoramento desencadeou o estudo de
diversos locais, chegando-se a um considerado estratégico, pois oferecia enormes vantagens:
localização regional, topografia e viabilidade de comunicação rodoviária/ferroviária (Fig.5) 6 .
Satisfeitos com a escolha ela foi definida pela Aeronáutica através do V COMAR, pelo
CINDACTA II e pelo IAC, consolidada no parecer técnico no 03/DPP/05 de 13 de junho de
2005. Portanto fica claro que o projeto Arco Norte teve sua origem a partir da definição de um
novo sítio aeroportuário regional, que passou a ser considerado como sua âncora.
Descrição do projeto – Conforme documento interno do IPPUL (2009) elaborado pelo seu
então diretor de planejamento Luiz P. F. de Mello:
Trata-se do redesenho da metrópole regional. É um Plano Estratégico de
Desenvolvimento Regional que poderá ser implementado através de um consórcio
intermunicipal com a participação do Estado e da iniciativa privada. Propõe a integração
e gestão compartilhada do território na área de abrangência dos municípios de
Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Apucarana que juntos
agregam uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes.

A partir do Zoneamento Ecológico/Econômico definido no PDPML o projeto Arco Norte (Fig.5)
estabelece diretrizes de desenvolvimento integrado para as cidades, formulando uma política que
6
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garante a melhoria da qualidade de vida para a população, aproveitando e incentivando a
evolução das competências típicas locais, de forma integrada, num processo sinérgico. Com um
enfoque contemporâneo parte-se da premissa de preservação e recuperação do meio ambiente,
pensando-se num processo de crescimento sustentado. Fica caracterizada a visão do
fortalecimento da economia regional a partir da atração de novos investimentos e consolidação
dos empreendimentos existentes. Segundo documento interno do IPPUL (2009):
Os critérios iniciais para sua criação foram: o processo em curso de conurbação entre as
cidades envolvidas; a grande interação econômica, social e política entre as entidades
envolvidas; e o território delimitado pelas bacias hidrográficas comuns que compõem a
região. Esta situação remete para a gestão integrada de políticas públicas. O
planejamento estratégico de gestão compartilhada desse território, [...] a
complementaridade das atividades existentes, a atratividade regional, bem como a
utilização adequada dos recursos naturais e, principalmente, dos recursos humanos,
institucionais e de infra-estrutura, potencializará cada núcleo articulado e integrado ao
desenvolvimento em rede da região.
Município
Jataizinho
Ibiporã
Londrina
Cambé
Rolândia
Arapongas
Apucarana
Arco Norte

População
(2007)
11.244
45.158
497.833
92.888
53.437
96.669
115.323
912.552

P.I.B. per capita
(2005)
5.829
9.485
13.339
9.664
13.226
13.225
9.592
12.355

I.D.H.
(2000)
0,733
0,801
0,824
0,793
0,784
0,774
0,799
0,808

De um modo geral as cidades crescem de forma individualizada ainda que sejam vizinhas. Essa
independência, concepção política a partir da não interferência, se por um lado é boa, pois cada
um procura para si o melhor, de acordo com sua competência e capacidade, explorando as
potencialidades locais, por outro não, pois se perde muito, pela falta de macro integração, que
quando bem planejada leva à otimização de recursos, sempre escassos. As áreas urbanas podem
se desenvolver melhor se pensadas em conjunto. Eis a visão de Estado, competência do
administrador público. Como subproduto essencial surge ainda a questão do peso político nos
momentos de reivindicação, que a união traz. Novamente se reportando ao documento interno do
IPPUL (2009):
A integração das políticas públicas possibilitará a criação de novos postos de trabalho e
renda, especialmente nas regiões de expansão urbana das cidades, para todas as faixas
da população [...] Dentre as ações propostas aponta-se: gestão de bacias hidrográficas;
tratamento integrado de resíduos sólidos; saneamento ambiental; integração do
transporte de passageiros; atração de investimentos públicos e privados; integração dos
planos diretores; promoção dos arranjos produtivos e institucionais; construção de
equipamentos que potencializem o turismo, em especial o rural e o de eventos; criação
de distrito industrial regional integrado e um sistema logístico e multimodal de
transporte; agregação de valor à produção agrícola; constituição de centro de referência
alimentar para certificação de produtos da região; incentivar a agroindústria de pequeno,
médio e grande porte; potencializar o uso do solo agrícola; desenvolver a fruticultura e a
floricultura; ampliar as possibilidades de exportação dos produtos regionais [...];
fortalecer Londrina e região como pólo nas áreas de serviço (saúde, educação,
tecnologia, e desenvolvimento industrial).

Mesmo se podendo dizer que a região do Arco Norte é privilegiada, se comparada com outras no
contexto estadual e nacional, nela se encontra um grande número de pessoas, cerca de cem mil,
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de acordo com o último censo do IBGE, abaixo da linha da pobreza. Ainda citando o documento
interno do IPPUL (2009):
O Arco Norte prevê o aproveitamento da infra-estrutura viária existente e propõe a
construção de uma nova infra-estrutura articulada com a atual. Os principais eixos
rodoviários propostos são: direção norte-sul – ligação Cambé-Apucarana; direção lesteoeste – ligação Arapongas-Assaí, com derivação para Ibiporã. Estas vias criam novas
alternativas para o transporte e circulação regional entre a rodovia BR 369 e a rodovia
PR 445, fora das áreas urbanizadas. Prevê ainda a construção dos contornos leste de
Apucarana, oeste de Cambé, norte e leste de Londrina e uma nova transposição do rio
Tibagi na altura do distrito de Maravilha, interligando-o à PR 090 em São Sebastião da
Amoreira. Propõe-se também um novo traçado ferroviário na direção oeste-leste,
partindo de Arapongas e seguindo em direção a Assaí. O traçado atual passa pelas áreas
urbanas, não permitindo velocidades adequadas. Assim a ferrovia existente se
transformará em ferrovia só para passageiros, como fator de integração regional [...]
Esse novo traçado, além de possibilitar maior eficiência, permitirá a construção de um
parque multimodal aero-rodo-ferroviário necessário para garantir maior competitividade
à região. O novo traçado ferroviário propiciará a interligação do sítio aeroportuário à
rede ferroviária do sul e do centro-oeste do país, norte pioneiro do Paraná e estado de
São Paulo.

A âncora do Arco Norte – A idéia de um novo sítio aeroportuário surgiu antes do “Plano
Regional de Desenvolvimento Estratégico Arco Norte”, tendo em conta ainda que ele se coloca
como uma complementação à criação legal da RML, que veio institucionalizar um fato já
materializado e estabelecendo mecanismos de funcionamento em conjunto das cidades
envolvidas. Entendendo-se o processo hierárquico de idealização, fica fácil compreender o
planejamento inicial, pensando o novo aeroporto como uma grande âncora. Deve ser um
aeroporto de grande porte, como os de Campinas, Guarulhos e Rio de Janeiro, para o transporte
de passageiros e cargas, atendendo uma ampla parte do sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul), sudoeste (Mato Grosso do Sul) e sudeste (interior de São Paulo) do Brasil. O sítio
escolhido tem uma área de aproximadamente 5.600 he, permitindo a construção de uma pista
com 4.000 m de extensão e 100 m de largura, além de pátio de operações e demais
equipamentos, adequados às grandes aeronaves cargueiras. O complexo conterá uma infraestrutura com: galpões alfandegados, empresas de logística e armazenamento, distrito industrial,
parques e centros tecnológicos, hotéis, atividades de apoio, etc. O Brasil tem somente oito pistas
com mais de 3.000 m, os EUA possuem 189, a China 56, a Índia 17 e a Espanha 16. Segundo
estudos da ANAC estão previstas no país somente mais 5 pistas acima desse comprimento.
Como ordem de grandeza se prevê um investimento inicial de US$ 1 bilhão a ser aplicado
através de uma Parceria Público Privada (PPP). Trata-se de um aeroporto-cidade que trará para a
região enorme diferencial, além da já comentada integração. Ele colocará o norte do Paraná em
condições competitivas com outras regiões do país, atraindo empresas e negócios que necessitem
desse tipo de apoio logístico para atuar globalmente. A disponibilização de via aérea para
produtos agrícolas regionais propicia o desenvolvimento da agricultura intensiva (fruticultura,
floricultura e outras) com altos valores agregados, gerando empregos e renda. De acordo com a
FIEP somente 4% do que é exportado via aérea pelo estado, sai de aeroportos do Paraná.
Viracopos atende a 85% dessas cargas e Galeão a 9% delas, com uma perda de receita anual da
ordem de US$ 180 milhões. Da maior relevância é o fato do local escolhido para instalação do
complexo aeroportuário distar apenas 16,5 km, aproximadamente das principais cidades.
CONCLUSÃO
Fazendo um balanço geral constata-se que: 1) O governo do Estado do Paraná ao propor o PDU
muda de visão no que diz respeito ao desenvolvimento do Paraná, de um certo modo fazendo um
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mea culpa em relação às políticas que vieram sendo adotadas anteriormente, que privilegiaram
de maneira totalmente equivocada a capital, nem por isso trazendo a ela benefícios sociais
condizentes com seu status anterior de cidade modelo, citada para todo o Brasil. A bem da
verdade, ao serem criadas as regiões metropolitanas no interior em 1998 já se sentia a
necessidade de um novo enfoque. Essa estratégia abre perspectivas diferentes de progresso.
Londrina centro regional de fato, desde seus primórdios, passou a ser por lei, centro de uma
região de grande importância, inclusive a nível nacional, com amparo para se planejar sob uma
ótica diferente, muito mais abrangente, olhando para o futuro, de forma entrosada com as cidades
vizinhas que compõem o grupo. 2) A revisão do seu antigo Plano Diretor, antes somente voltado
para as questões do urbanismo, criou a oportunidade de se ousar com profundidade ao
estabelecer um novo PDPML, com foco na participação popular e abrangência total em relação à
vida em comunidade, com a ampliação do IPPUL que passa a ser agora o gerente de um
planejamento permanente, amplo e geral. O PDPML envolve também as questões da saúde, da
educação, do esporte e lazer, da segurança, habitação, etc. A lei municipal, ao delegar ao IPPUL
a responsabilidade de gerir todos esses aspectos, o colocou como instituto acima até do prefeito,
pois será ele que estabelecerá para onde a cidade deve caminhar. Importante: ao se criar o
Conselho Municipal da Cidade, as pessoas passaram a ser convocadas para participar da gestão
dos aspectos da vida em sociedade. Grande destaque foi dado às questões ambientais e sociais,
fundamentais para o desenvolvimento que se espera. 3) A partir da escolha de um local para
instalação de um novo aeroporto se pensou e se desenvolveu a idéia de implantação do Arco
Norte, levando em conta, a região metropolitana legal ampliada. O Arco Norte é um projeto de
integração voltado para o longo prazo. Uma lembrança essencial é ter em conta que a RML
diverge do projeto Arco Norte somente no que diz respeito às cidades de Arapongas e
Apucarana, muito importantes pela pujança e dimensão delas no contexto abordado. Assim a
população aproximada considerada é de um milhão de habitantes. Ainda que não se construa, no
curto prazo, o aeroporto previsto seria de extrema coerência trabalhar em conjunto as idéias
expostas. Percebe-se claramente que o setor circular apresentado é uma imensa área que será
desenvolvida de forma natural ou planejada. O que se está propondo aqui é que aconteça a
segunda hipótese. De passagem vale a pena comentar ainda que o PDU pensa no eixo LondrinaMaringá, cidades que distam uma da outra cerca de 90 km, porém estaríamos tratando de um
nível secundário de planejamento, pois as influências entre elas são bastante restritas ainda que
com muitas características em comum. A metrópole linear pertence a um futuro muito distante.
Com esses três fatos, ou seja, a criação da RML, a revisão do Plano Diretor, e a proposta do
projeto Arco Norte, Londrina se prepara para o futuro graças às suas inúmeras universidades e
escolas de todos os níveis, graças ao seu desenvolvimento tecnológico, e graças às possibilidades
que os meios de comunicação vêm possibilitando, ao encurtar distâncias. Certamente, com essa
percepção, ela se coloca na vanguarda das cidades brasileiras, abandonando a filosofia de deixar
acontecer e assumindo as rédeas do seu destino.
Figura 1:Vista aérea de
Londrina.

Figura 2: Macrozoneamento
municipal.
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Figura 3: Proposta geral - PDU.

Figura 4: Eixo Londrina/Maringá.

Figura 5: Projeto Arco Norte e a localização do
novo sítio aeroportuário.
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