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Os efeitos dos planejamentos urba-
nos e do sistema de transporte pú-

blico desenvolvidos em Londrina têm
sido sentidos pela população desde o
traçado do primeiro Plano Diretor, reali-
zado no final da década de 60. Foi com
o objetivo de analisar esse sistema fun-
damental para o crescimento do municí-
pio que o geógrafo Hugo Ribeiro Borges
de Paula desenvolveu sua dissertação no
Mestrado em Geografia, sob orientação
do professor Fábio Cézar Alves da Cu-
nha (Departamento de Geociências).

Intitulado “O planejamento do siste-
ma de transporte público e seus impac-
tos na mobilidade urbana em Londrina-
PR”, o estudo se fundamentou no levan-
tamento de todas as notícias sobre o
transporte coletivo publicadas no jornal
Folha de Londrina desde 1960 e arquiva-
das no Centro de Documentação e Pes-
quisa Histórica da UEL (CDPH).

De acordo com a pesquisa, um gran-
de marco para as políticas de transporte
público, inicialmente limitadas, foi a
conclusão da avenida Dez de Dezembro,
na época áurea do café, quando Londri-
na experimentou crescimento vertigino-
so e uma necessidade urgente de desafo-
gar a avenida Duque de Caxias e garantir
um fluxo melhor na região central.

Assim, no final da década de 80, foi
inaugurada a avenida Leste-Oeste,
numa junção de várias vias. Além de
trazer maior fluidez ao trânsito, a obra
teve o papel de substituir a linha fér-
rea, e a cidade alcançou grandes mu-
danças para a área central, como a
concentração de importantes serviços
para a população. Essas duas grandes
vias são até hoje essenciais na mobili-
dade urbana da cidade.

Terminais - O primeiro terminal foi
instalado no final da década de 50 na rua
Piauí, região central, e era conhecido como
“Bosque”. Ele permaneceu nesta localiza-
ção privilegiada por 30 anos, quando final-
mente foi desativado para a recuperação
de uma área verde de lazer. Assim, em
1988, foi inaugurado o Terminal Central
de Londrina, para atender a alta demanda
da cidade e proporcionar um serviço de
transporte público melhor aos usuários.

Hoje, a cidade tem vários terminais
urbanos que contribuem para a ampla
circulação dos passageiros pela cidade.

Cidade que sobe, que cresce,
que brota e floresce

Pesquisa de Mestrado em Geografia fornece um panorama da história do transporte público
e do planejamento urbano de Londrina desde a década de 60

A zona norte é a região com maior fluxo
de usuários e, para atender sua alta de-
manda, possui três terminais Vivi Xavier,
Milton Gavetti e Ouro Verde. A zona sul
conta com o apoio do Terminal Acapulco
e Shopping Catuaí, além do Terminal
Oeste, o mais novo de todos. Atualmen-
te, somente a região leste ainda não tem
um terminal de bairro.

Passe livre - A mais recente grande
mudança no transporte coletivo em Lon-
drina foi o Passe Livre, implantado pelo
então prefeito Alexandre Kireff, que
permite acesso gratuito aos ônibus para
todos os estudantes da cidade. Iniciado
em 2014, foi ampliado no ano seguinte
para contemplar os alunos de graduação,
pós-graduação e cursinhos. De acordo

com dados da Companhia Municipal
de Trânsito e Urbanização de Londri-
na (CMTU) para a pesquisa, a adesão
ao passe livre foi bem maior que o
previsto. Com isso, os cálculos para os
subsídios saíram do controle e não há
mais recurso suficiente para arcar com
o transporte gratuito a todos os estu-
dantes, exigindo a reformulação do
modelo adotado.

Políticas - A falta de políticas públi-
cas para transporte de massa e mobili-
dade urbana, aliada a passagens cada
vez mais caras, provocaram uma queda
de cerca de 30% na utilização do trans-
porte público no Brasil nos últimos 10
anos, conforme dados do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
segundo informa o pesquisador. Dian-
te desses problemas, e da crescente
violência no trânsito, o governo deci-
diu adotar políticas públicas para me-
lhorar a mobilidade nas cidades e
desestimular o uso do transporte indivi-
dual. Para assegurar tais ações, em 2012
entrou em vigor a Lei 12.587, que ins-
titui as diretrizes para a Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana (PNMU) e
estabelece como prioridade para as ci-
dades o transporte coletivo, público e
não motorizado, em vez do individual,
particular e motorizado.

A lei prevê acessibilidade universal
com desenvolvimento sustentável das
cidades, priorizando os conceitos de
eficiência, eficácia e efetividade na pres-
tação dos serviços de transporte urbano
e integração com as demais cidades das

regiões metropolitanas. Também escla-
rece os direitos dos usuários, como o de
ser informado sobre itinerários, horários
e tarifas dos serviços nos pontos de em-
barque e desembarque. Para atender es-
tas novas exigências surgiu o projeto
Superbus, em 2014, trazendo mais con-
forto e modernidade ao transporte públi-
co de Londrina. No entanto, a implanta-
ção completa, integrada às ciclovias e
com faixas exclusivas de ônibus, está
prevista ainda para 2019.

O Plano Diretor da cidade passará
por uma revisão neste ano, e a  CMTU
fará nova pesquisa de origem e destino
para reavaliar as necessidades dos mo-
radores. No entanto, os dados da pes-
quisa reafirmam a importância da zona
norte, que retém a maioria dos 160 mil
passageiros que circulam mensalmente
pelo sistema na cidade.

O estudo realizado por Hugo Ribei-
ro permitiu constatar que, apesar de
apresentar historicamente planejamen-
tos urbanos deficitários em relação às
exigências do acelerado crescimento de
Londrina, eles vêm contribuindo para
melhorar a fluidez do transporte públi-
co e, consequentemente, a mobilidade
na cidade. “O gargalo disso é que sem-
pre vem o crescimento da população e a
maior demanda por ônibus para depois
vir a infraestrutura. Sempre é preciso
correr atrás do que não foi feito e quem
sofre mais com isso hoje é a região
norte, que concentra o maior número de
moradores e usuários de ônibus em
Londrina” afirma o professor orientador
Fábio Cézar.

Usuários - Para finalizar a análise,
foram aplicados questionários para
identificar a opinião dos usuários em
relação à estrutura e qualidade do trans-
porte coletivo, que apontaram como
melhor aspecto a bilhetagem eletrôni-
ca, implementada em 2004; o pior é a
superlotação, principalmente nos ho-
rários de pico, além do atual elevado
custo da tarifa.

“O que precisa ser destacado é a
evolução do transporte público
londrinense nos últimos 30 anos, porque
se for analisar que em 1998 existia ape-
nas um terminal e hoje há vários, que
constituem assim um sistema complexo
de linhas que atendem todas as regiões
da cidade com acessibilidade, é um gran-
de avanço”, constata Fábio Cezar.

“O que precisa ser destacado é a evolução do transporte público londrinense
nos últimos 30 anos”, afirma o professor Fábio Cézar da Cunha (esquerda)
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