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INTRODUÇÃO 

A velocidade do processo de urbanização pode ser considerada como um 

dos elementos mais importantes para o entendimento da deficiência na oferta de serviços de 

infra-estrutura urbana. A expansão urbana das cidades não se deu paralelamente à infra-

estrutura de saneamento básico, necessária para os novos habitantes agravando a 

problemática social. 

A cidade de Londrina passou por rápido crescimento populacional e 

crescimento físico-territorial tanto horizontalmente como verticalmente. O município conta 

hoje com aproximadamente 500 mil habitantes, porém, mais de 95% residem na área 

urbana. 

O poder público local, desaparelhado e incapacitado de universalizar os 

serviços básicos, privilegia o grande capital que articula politicamente o redirecionamento de 

prioridades de política pública em seu benéfico próprio, aprofundando as desigualdades 

sociais na área urbana. 

O presente trabalho enfoca o problema da deficiência da infra-estrutura 

urbana, especialmente em relação ao saneamento básico. O fato de Londrina possuir 

índices de abastecimento de água e rede esgoto superiores a outras cidades e demais 

regiões brasileiras, chamou a atenção para um estudo efetivo das causas de sua 

superioridade e qualidade do mesmo. 

Para que os objetivos fossem atingidos, foi necessário estabelecer uma 

caracterização do processo de industrialização brasileira, bem como a importância e 

potencial de crescimento da infra-estrutura urbana no cenário econômico. Buscou-se 

também a história do desenvolvimento e expansão dos serviços de água e esgoto para a 

cidade de Londrina. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizados: análises de mapas 

temáticos da cidade de Londrina enfatizando a distribuição do saneamento básico, leituras 

teóricas acerca da urbanização brasileira e de temas específicos como a expansão urbana, 
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especulação imobiliária, de artigos científicos e/ou jornalísticos acerca do mercado 

imobiliário e de outras questões ligadas ao acesso à moradia e saneamento básico em 

Londrina. 

1 - INFRA-ESTRUTURA E A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 

As dificuldades de investimentos em infra-estrutura vêm sendo sentida há 

algum tempo no Brasil e de forma mais intensa a partir de 1980. O esgotamento do padrão 

histórico de financiamento estatal e controle público das empresas ofertadoras de serviços 

públicos, impediu novos investimentos a estados, municípios e empresas públicas, 

caracterizado pela incapacidade de pagamento do Estado e a inexistência de recursos 

destinados aos setores de infra-estrutura. 

Este processo está ligado ao comportamento cíclico da economia 

brasileira, ou seja, desde que nos anos de 1930 teve início o processo de substituição 

industrial das importações houve a formação na economia nacional de um pólo de 

ociosidade e de um pólo de anticiosidade. 

Inserido na economia mundial capitalista, o Brasil responde positivamente 

as fases de expansão e tem mostrado uma posição simétrica em relação ao centro 

conseguindo alternativas para seu desenvolvimento e superação das crises (RANGEL, 

1985, p. 19). 

Para compreender essa complexa dinâmica econômica vinculada aos 

ciclos longos do capitalismo, é preciso entender a evolução do processo de industrialização 

do país juntamente com os interesses sócio-econômicos dominantes vigentes, e ainda a 

relação do Brasil com a economia mundial. 

 Nas palavras de Mamigonian (1990, p.22), “Ignácio Rangel foi o primeiro a 

relacionar a estrutura e evolução da formação social brasileira aos modos de produção 

dominante no centro do sistema”. Tanto assim, que os senhores de escravos, hegemônicos 

de 1822 a 1888 (1ª dualidade) transformaram-se em latifundiários feudais, tendo 

permanecido no poder de 1889 a 1930 em posição subalterna frente aos grandes 

comerciantes de exportação e importação. Tais latifundiários assumiram a hegemonia em 

1930, conduzindo uma frente que defendeu a expansão do mercado interno (3ª dualidade) 

num processo de substituição industrial de importações (MAMIGONIAN, 1987, p. 64). 

Os comerciantes exportadores-importadores assumiram na 1ª dualidade o 

poder de maneira subalterna, mas alcançaram a hegemonia na 2ª dualidade (1889-1930), 

integrando ainda mais a economia brasileira à divisão internacional do trabalho tendo os 

latifundiários ex-escravistas como seus aliados. Ao longo do processo parte destes grandes 

comerciantes foram se transformando em industriais e nesta condição de setores dissidente 
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da classe hegemônica da 2ª dualidade, participaram como sócios minoritários da 3ª 

dualidade. A burguesia industrial cresceu enormemente no período posterior a 1930 e vai 

chegando a hegemonia na 4ª dualidade e atraindo o empresariado rural, como dissidência 

dos latifundiários feudais decadentes, a condição de sócio-minoritário (MAMIGONIAN, 1987, 

p. 65). 

Contudo as dualidades brasileiras são expostas em períodos de depressão 

do comércio mundial, objetivando a necessidade de novos relacionamentos da periferia com 

o centro, atendendo os interesses de cada classe. 

As dualidades estão intimidamente ligadas aos ciclos longos provenientes 

do centro do sistema capitalista. E foi através de estudos estatísticos que o russo N. 

Kondratieff entendeu que a economia capitalista funcionava a partir de ciclos longos de 50 

anos de duração aproximada, sendo a primeira metade expansiva (fase “a”) e a segunda 

recessiva (fase “b”). 

Portanto, quando a economia mundial entra numa fase expansiva, a 

economia dos países periféricos reage aprofundando a divisão internacional do trabalho, 

concentrando a produção em artigos tradicionalmente exportados. Nas fases depressivas ou 

recessivas, o centro do sistema capitalista vai perdendo o ritmo econômico, contraindo as 

quantidades e os preços dos produtos importados, levando a economia dos países 

periféricos, antes importadoras de produtos industrializados, a buscarem substituição dos 

produtos importados. 

Esse processo de substituição das importações que ocorre nos períodos 

recessivos podem ser constatados desde o período de 1815-1848 quando ocorreu no 

interior das fazendas de escravos uma substituição natural de importações, caracterizando a 

produção de tecidos destinados ao consumo da fazenda, bem como, nos períodos de 1873-

1896, no qual ocorreu um processo de substituição artesanal-mercantil de importações 

destinados ao abastecimento das necessidades urbanas (calçados, movéis,etc..). Nas 

palavras de Mamigonian (1990, p.35), “[...] a economia brasileira crescia tanto nas fases de 

expansão, como de contração da DIT”. 

A partir da fase “a” do 3º Kondratieff (1896-1921), a porcentagem de 

produtos comercializados voltou a crescer, mas nas condições da I Guerra Mundial e a 

contração mundial após 1930, várias partes da periferia capitalista, em especial no Brasil, 

deu-se um esforço de substituição industrial de importações. 

A industrialização do Brasil avançou nas condições de grave e prolongada 

estagnação do comércio exterior com efeitos sobre o comércio   e a insuficiência da 

capacidade da receita cambial comercial bastou para desqualificar um posterior empréstimo 
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ou investimento direto. I. Rangel (1981, p. 34), afirmava que “[...] no próprio momento em 

que a demanda de recursos para a ruptura dos engarrafamentos do sistema econômico 

exaltava a demanda de importações, as fontes externas se fechavam aos nossos pedidos”. 

Apesar das crises cíclicas econômicas, o Brasil tem revestido com caráter 

ativo para supressão da mesma pois, 

“Nossa capacidade objetiva de produzir internamente nosso próprio 

ciclo confere nova dimensão e nova dignidade ao capitalismo 

brasileiro. Isso não quer dizer que tenhamos deixado de ser uma 

formação sócio-econômica periférica. Continuamos sensíveis aos 

movimentos do centro dinâmico universal e, sobretudo, caudatários 

em matéria de tecnologia que, com contribuições de todas as áreas 

do mundo esse centro vai sintetizando continuamente.” (RANGEL, 

1985, p. 30). 

Foi a partir dessa nova dimensão do capitalismo brasileiro, que a economia 

nacional criou um novo centro dinâmico, capaz de produzir ciclos diferentes e 

independentes dos ciclos longos. 

Assim, teve início os ciclos de Juglares brasileiros, cujas flutuações muito 

são mais regulares, ocorrem a cada decênio. Temos um qüinqüênio recessivo (1921-

25/1930-34/1951-54/...) seguido de outro qüinqüênio próspero (1926-29/1935-40/1955-

60/...), são marcadamente setoriais e representando degrau a degrau, o processo de 

substituição de importações. 

Contudo, a industrialização brasileira tinha como motor primário um 

esforço de substituição de importações orientado sobretudo pelo Estado. Antes, as 

importações eram essencialmente de produtos da indústria leve e, reservando o pouco de 

capacidade para importar que a Depressão Mundial pós 1930 nos deixou, equipamentos e 

outros insumos ainda não suscetíveis de produção nacional, criamos condições próprias 

para a implantação de uma indústria leve nacional (RANGEL, 1987, p. 83-84). 

“Desde que teve início a industrialização do Brasil, esses Ciclos 

Breves se têm sucedido regularmente. Primeiramente, foram criadas 

condições para implantação da indústria leve, mas, a cada volta do 

parafuso cíclico, prosseguia a marcha no sentido de indústrias de 

bens de consumo, no sentido geral da indústria de bens de 

produção. A meio caminho, tivemos as indústrias de bens duráveis 

de consumo, as quais são uma categoria híbrida, visto como, 
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geralmente são máquinas para as atividades produtiva da casa da 

família “ (RANGEL, 1985, p. 36). 

Esse estado de crescimento continuou através do intenso processo de 

expansão do comércio do mundo capitalista no após Segunda Guerra Mundial 

particularmente nos períodos que vão de 1948 a 1973, no qual o comércio externo esteve 

expandindo-se. 

Foi neste contexto de crescimento que a economia brasileira se destacou 

em relação ao centro mundial desencadeando as condições da industrialização da fase “a” 

do 4º Kondratieff. Segundo Rangel (1985, p. 32), “O Brasil emergiu como uma das 

economias mais dinâmicas do mundo, provavelmente a mais dinâmica do mundo 

capitalista”. 

No período de 1938-1980, a produção industrial brasileiro cresceu 25,5 

vezes, ou seja, obteve um crescimento maior em relação a qualquer outro país capitalista 

como o Japão que cresceu 14,3 vezes. 

Apesar de o Brasil ter alcançado invejáveis índices de crescimento 

econômico, a crise de 1973 teve um efeito catastrófico na economia brasileira e também 

mundial, fazendo que os índices de crescimento econômicos decrescessem continuamente 

ao longo dos anos. 

Quem mais sofreu com essa situação foram os países do Terceiro Mundo 

não-produtores, em escala apreciável, de petróleo. Foi o que aconteceu com o Brasil, de 

onde se vinha de um crescimento industrial rápido que foi contraído após 1973, mas com 

mais intensidade a partir de 1980, mediante ao esgotamento dos investimentos efetuados 

no período do milagre brasileiro (1968-1973). 

O esgotamento da capacidade de endividamento externo do país é o ponto 

de partida para entender a conseqüente crise que se instalou no Brasil fazendo com que os 

índices de crescimento ficassem muito distantes daqueles alcançados nas décadas 

passadas. 

“[...] quando o apelo ao crédito externo passa a ser não mais fonte de 

recursos para a ruptura dos pontos de estrangulamentos, como 

dantes, mas simples artifício para ir cobrindo, cada vez pior, os 

vazios causados no Balanço de Pagamento pelo serviço das dívidas 

pretéritas, forma-se a consciência de que afinal, nos estamos 

endividando no estrangeiro para tentar adquirir coisas que já nos 

encontramos em condições de produzir aqui [...]” (RANGEL, 1981, p. 

35). 
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Os triênios dos anos 1980-83 foram os mais recessivos na história recente 

brasileira confirmando a tendência simetricamente entre um período de recessão com uma 

conseqüente alta da inflação, ocasionando forte queda da produção industrial. 

Contudo, nos momentos em que vigoram as fases recessivas dos ciclos 

longos no Brasil, expõe-se de modo claro que um grupo limitado de atividades econômicas 

privilegiadas por condições favoráveis a sua renovação tecnológica e expansão, que 

acabaram por crescer além dos limites formando uma capacidade ociosa, enquanto que em 

outro grupo de atividades, que não foi afetado pelas condições favoráveis, criou-se os nós 

de estrangulamentos econômicos.. 

“[...] o processo de desenvolvimento não se interrompeu uma vez 

manifestada capacidade ociosa no “setor” ou área privilegiada do 

sistema econômico marcada para a modernização, nos limites 

temporais de cada ciclo, defini-se como um imperativo lógico a 

necessidade de que o mesmo processo que engedra capacidade 

ociosa numa área do sistema econômico, suscite o oposto disso, isto 

é, o que convencionou-se chamar de pontos de estrangulamentos, 

gargalos ou área de escassez.” (RANGEL, 1980, p. 131). 

A chamada capacidade ociosa concentra-se atualmente nos setores como 

o da indústria de construção civil, mecânica, metalúrgica e setores de exportação, que 

sofreram fortes estímulos por parte do Estado no processo de substituição das importações, 

alavancando a economia nacional nas décadas de 1960 e 1970. 

Por outro lado, temos os pontos de estrangulamentos, setores que não 

foram atingidos pelo estágio de desenvolvimento da economia como os da infra-estrutura 

urbana, transportes, energia e saneamento básico. 

Há um momento em que a crise assume um aspecto financeiro, em que a 

sociedade e Estado exploram saídas mais convencionais para a formação de capital nas 

atividades onde se reside os pontos de estrangulamentos. 

Em outras palavras, a retomada do ritmo de crescimento não resulta, do 

reinvestimento dos lucros de cada empresa, em sua própria expansão, mas do investimento 

em um setor, dos lucros originários das atividade de outros setores, captando no pólo de 

ociosidade o excedente econômico que surgirá como investimento no pólo de antiociosidade 

ou pontos de estrangulamentos. 

Como dito, os setores da infra-estrutura vêm sentindo já há algum tempo, 

as dificuldades de financiamento relacionadas ao esgotamento do padrão histórico de 
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funcionamento, ou seja, do financiamento estatal e controle público das empresas 

investidoras. 

A profunda transformação que o setor de infra-estrutura requer no Brasil, 

impõe nova alteração do papel do Estado, no sentido de abandonar a intervenção direta que 

até aqui caracterizou sua presença no setor, para assumir gradativamente, novas funções 

de âmbito regulador, além daquelas a ele vinculada referente às atribuições enquanto poder 

concedente. 

O desafio é o de potencializar a complementaridade entre o investimento 

público e o privado, através de um novo tipo de envolvimento do setor público no negócio da 

infra-estrutura. Trata-se de viabilizar uma nova postura do publico em relação ao privado, 

para que o antigo cliente se torne parceiro. 

Nesse sentido, a questão que se coloca é como viabilizar a transferência 

de recursos privados para investimentos em infra-estrutura, uma vez que, sem a 

participação de novos investimentos em infra-estrutura não se realizará a expansão das 

atividades. 

Rangel (1980) propunha então a concessão dos serviços públicos a 

iniciativa privada como uma possibilidade de romper o presente nó de estrangulamento. O 

Estado tornar-se-ia poder concedente e as atividades concessionadas seriam aquelas que 

necessitassem de fortes investimentos, em nada similar às privatizações do governo Collor 

e FHC. 

Contudo, um outro caminho se tem colocado nesta direção: o programa de 

Parcerias Público-Privada (PPP). Hoje,a condição das rodovias, portos, ferrovias, energia 

elétrica e saneamento básico estão longe de sustentar a atual capacidade de uso. 

Estima-se que a cada vez que o país cresce entre 3,5% e 4%, cerca de 20 

bilhões de dólares deveriam ser investidos em obras de ampliação e modernização dos 

transportes, saneamento e energia (SILVA, 2004, 38). No período de 1990 a 1999, a taxa de 

investimento do setor público em infra-estrutura foi de 2,7% do PIB, enquanto o setor 

privado investiu 17,7%, sendo que nas duas décadas anteriores, o setor público investiu 

3,7% do PIB (SALVATTI, 2004, A2). 

As PPPs são uma possibilidade para acelerar o andamento de obras 

urgentes e assim permitir que a produção não se estanque, alcançando-se um crescimento 

superior aos 4%, previstas oficialmente para 2004 pelo Ministério da FAzenda 

Com as PPPs, o governo incentivará a participação do setor privado nos 

projetos de infra-estrutura. Serão realizadas obras com o investimento privado, em menor 
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prazo e com maior eficiência. Outra vantagem das PPPs é a possível qualidade das 

realizações que tende a serem superiores às privatizações adotadas no governo FHC. 

A remuneração dos parceiros está diretamente vinculada ao padrão de 

desempenho e paga-se apenas quando o serviço estiver disponibilizado. Está prevista 

também a existência de um órgão gestor, que terá a função de avaliar os projetos e 

autorizar a licitação. 

O mecanismo das PPPs foram desenhadas para obras necessárias sob o 

ponto de vista social ou estratégico do país, mas tão caras que não dão retorno puramente 

financeiro a um investidor privado. Contudo, pelas PPPs o governo convida investidores 

interessados em construir, manter e explorar comercialmente essas obras por um prazo de 

até 35 anos.Somente quando as obras estiveram prontas, o Estado entrará com recursos 

públicos para complementar sua rentabilidade e garantir o lucro ao investidor privado 

(SILVA, 2004, 39). Como foi dito anteriormente, a aprovação do projeto das PPPs será uma 

possibilidade de romper com o atual modelo de financiamento estatal e a mesmo tempo 

criar-se condição necessárias a dotação e expansão dos serviços de saneamento básico, 

dentre outros, nas cidades brasileiras. 

2 - HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM LONDRINA - 

PR 

Neste item procuramos tecer considerações sobre a evolução histórica da 

implantação dos serviços de água e esgoto da cidade de Londrina 

Em Londrina, “o crescimento populacional vem desde a primeira década 

[1930], com impulso muito superior a ampliação do território urbano”, o que indica que a 

questão do saneamento básico foi uma das grandes dificuldades enfrentadas pela 

administração pública, pois, não é fácil planejar o abastecimento à uma população que 

cresce demograficamente muito mais que o território que ocupa ( ABRA, 1995, p. 5). 

Londrina foi idealizada e construída para uma população de 25.000 

habitantes. Na última estimativa populacional feita em 2000 pelo IBGE, constatou-se 

447.065 habitantes na área urbana. Fácil compreender daí a realidade que ultrapassou 

todas as projeções que sobre ela foi feita nos anos 1930. 

O abastecimento de água surgiu em Londrina a partir da discussão em 

torno de melhores condições de higiene e saúde de uma população já urbanizada. A 

Companhia de Terras Norte do Paraná planejou o loteamento e a ocupação do que é hoje a 

cidade, mas só depois da mesma estar criada é que se foi tratar do abastecimento 

aprimorado de água à população (ABRA, 1995, p. 15). 
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Na década de 1930, foi implementado o primeiro projeto de abastecimento 

de água feito pela Companhia de Terras do Norte do Paraná – CNTP. 

Inicialmente eram abastecidas apenas casas dos diretores da CNTP. 

Com o crescimento da cidade, e , para atender a vários pedidos, 

foram efetuadas novas ligações (ABRA, 1995, p. 16-17). 

Na mesma década foi também implementado pela CNTP, então 

concessionária do serviço, o primeiro sistema de abastecimento. Mas precisamente em 

meados de 1932, foi nomeado um grupo de técnicos para fazer estudos que visassem a 

implementação de uma rede de distribuição de água, bem como a construção de um 

reservatório, afim de garantir o abastecimento de água ininterruptamente. Assim, a captação 

teve início em uma nascente existente no córrego Água Fresca (próximo ao local onde 

funciona hoje o Instituto Politécnico de Londrina – IPOLON), na rua Alagoas (ABRA, 1995, 

p. 16). 

No ano de 1934 foi criado mais um reservatório, atendendo deste modo a 

toda a cidade, composta então por duzentas casas localizadas na atual região central da 

cidade. Em 20 de janeiro de 1937, foi regulamentado o fornecimento de água à população 

de Londrina pelo prefeito João Vanderley, e a CTNP era “obrigada a fornecer 

ininterruptamente e, em quantidade a não faltar água a população (Lei Municipal nº 24, Art. 

10, apud. ABRA,1995, p.18). 

Na década de 1940, constatou-se a necessidade de reforçar a produção 

de água, através da construção de novas captações (córregos Bom Retiro, e Pombas e a 

nascente da Chácara Garcia) e construção de mais um novo reservatório. No ano 1942 a 

Companhia viu-se na contingência de perfurar seis poços semi-artesianos para reforço do 

abastecimento, enquanto esperava a conclusão do serviço de abastecimento de água da 

Prefeitura (ABRA, 1995, p. 23). 

Londrina foi a segunda cidade do estado do Paraná a receber um sistema 

de rede de esgoto, implantada no ano de 1948, inicialmente na atual região central da 

cidade. A rede de esgoto era ainda precária e atendia apenas uma pequena parte da 

população da cidade não havendo nenhum plano para sua extensão.No final dos anos 40 e 

início da década de 1950: 

Este período coincidiu com o boom da economia cafeeira que 

provocou a afluência de milhares de pessoas que buscavam o 

Eldorado. A cidade se agiganta, se desordena, o caos se instala 

(ADUM, 1991, p. 200). 
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De fato, a cidade projetada e criada foi ampliada mediante a proliferação 

dos loteamentos clandestinos e os equipamentos públicos tornaram-se insuficientes 

(transporte, comunicações, abastecimento de água e energia elétrica). Os conflitos sociais 

agravaram-se com a presença de milhares de pessoas que aportavam na cidade em busca 

de fortuna ou de uma vida melhor (ARIAS NETO, 1993, p. 320-321). 

Devido a isso, foi criado em 01/01/1958 o DAE – Departamento de Água e 

Esgoto – que tinha por objetivo estudar, planejar, executar e fiscalizar, quando contratados 

todos os serviços municipais referentes ao abastecimento de água potável e esgotamento 

de água servida. 

Já na década de 1960 houve nova necessidade de ampliação da 

capacidade de atendimento do sistema de abastecimento, e em 28/05/65 através da lei 

980/65 foi criado o SAS – Serviço Autárquico de Saneamento do Município de Londrina - em 

substituição ao DAE. 

Londrina contava então, com uma estação de tratamento de esgoto com 

capacidade de 240 l/s e com um reservatório de capacidade de 7.500 m³, para atender todo 

o abastecimento de água da cidade. Fazia parte do programa do SAS a construção de mais 

dois reservatórios nos bairros Santos Dumont e Shangri-lá e a duplicação da captação de 

água na bacia do Cafezal já que a adutora estava trabalhando em regime de utilização 

máxima fornecendo 240l/s. 

Em face do crescimento rápido da cidade na década de 1960, o SAS 

extendeu a rede de esgoto abrangendo cerca de 30% da população urbana, atingindo uma 

extensão de 106 Km e coletando 8.500 m³/litros. 

Na década de 1970, através da concessão autorizada pela Lei Municipal 

2337/73 ficou estabelecido à Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná – a 

exploração e operação dos sistemas de abastecimento de água potável, coleta e remoção 

de esgotos sanitários em Londrina para um período de 30 anos. 

Nesta época o sistema de abastecimento de água atendia 95% da 

população urbana, contando como uma rede de cerca de 400 Km que alcançava 

praticamente toda a área urbanizada. A captação era feita exclusivamente no Ribeirão 

Cafezal e através de duas adutoras, levadas a uma estação de tratamento com capacidade 

de 35 milhões de litros diários, possuindo três reservatórios: reservatório Higienópolis com 

capacidade total de 7.500.000 litros que abastece a área central; reservatório Bandeirantes 

com capacidade total de 14.420.000 litros, que abastece a região oeste, sudoeste e 

noroeste da cidade; reservatório Santos Dumont com capacidade total de 4.130.000 litros, 

que abastece a área leste da cidade. 
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O norte e o sul da cidade eram abastecidos pelos três reservatórios 

citados, e esses permitiam uma reserva de 28.400.000 litros de água. 

Como resultado do grande crescimento populacional ao longo dos anos 

1970, a década de 1980 foi marcada por racionamentos programados, principalmente 

durante o verão, e quase todo o abastecimento de Londrina era garantido pela produção do 

sistema Cafezal já insuficiente na época. 

Para atender ao crescimento da demanda presente e futura, inclusive com 

a integração dos sistemas de Londrina e da cidade de Cambé, a Sanepar iniciou a partir de 

1987, as obras para a captação, tratamento e distribuição de água proveniente do rio Tibagi, 

distante cerca de 13 Km da cidade. 

Este novo sistema executado tinha capacidade de aproximadamente 1.225 

l/s, numa primeira etapa podendo ser ampliado, conforme a necessidade para até 2.400 l/s, 

necessários para atender a demanda dos próximos 10/20 anos, e o sistema previa ainda 

uma estação de tratamento, estações elevatórias e centros de reservação. 

Para atender a demanda, houve a construção de mais quatro 

reservatórios: reservatório Maria Lúcia com capacidade de 5.000 m³; reservatório Vivi Xavier 

com capacidade de 700 m³; reservatório Norte com capacidade de 10.000 m³ e reservatório 

Sul com capacidade de 6.000 m³. 

Na década de 1990, o sistema de esgoto atendia a 57,31% da população, 

sendo a capacidade de tratamento de 27.664 m³/dia. A rede possuía 756.693 m de 

extensão, coletando 23.512 m³/dia. 

Foram construído nos anos 1990 dois interceptadores na porção norte da 

cidade, que coletam os dejetos para a estação de tratamento localizada nas proximidades 

do Conjunto Habitacional Maurício Barroso, Ribeirão Quati e Água das Pedras. 

A região Sul da cidade dispõe de um interceptor que coleta os dejetos para 

a estação de tratamento Sul, situada no Ribeirão Cambé, onde o tratamento é parcial – 80% 

da vazão viária. 

A Sanepar estava executando no final dos anos de 1990 e início do século 

XXI a ampliação do sistema de esgoto que consistia em dois interceptadores: um na Bacia 

Norte, coletando para a estação de tratamento nas proximidades do Ribeirão Quati, e outro 

na Bacia Sul, com uma estação junto ao Ribeirão Cambé. 

3 - AS DEFICIÊNCIAS DO SANEAMENTO BÁSICO 
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As redes de infra-estrutura – como abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, energia elétrica – envolvem inúmeros desdobramentos sobre a forma urbana. Os 

sistemas de regulação dos serviços que emerge no Brasil, após a exaustão do modelo de 

oferta estatal nos anos 1990, tem se caracterizado pela ênfase sobre aspectos econômicos 

e pela virtual ausência de controle sobre a estruturação do espaço urbano. 

Apenas quatro em cada dez brasileiros são atendidos por rede de 

esgotamento sanitário, ou seja, 101,9 milhões de pessoas não têm acesso direto ao esgoto 

canalizado. Embora 98% dos municípios possuam rede de abastecimento de água, o 

porcentual de habitantes atingidos é de 76,1%, perfazendo 40,6 milhões de pessoas sem 

acesso a água encanada (IBGE, 2004). 

O mapa 1 demonstra através da última Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB), realizada pelo IBGE, a distribuição da rede de abastecimento de água no 

Brasil, tendo os estado de São Paulo o melhor índice contrastando com estados como o do 

Pará, Acre, Rondônia, Maranhão, Ceará com os menores índices. 

Mapa 1 – Domicílios com abastecimento de água por rede geral 

 

Fonte:IBGE, 2004. 

Mapa 2 – Abrangência da rede de esgoto, segundo Unidades da Federação 

 1905



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Fonte: IBGE, 2004. 

O mapa 2 da mesma pesquisa em relação a rede de esgoto sanitário, 

revela o estado de São Paulo e o Distrito Federal como os melhores indicadores e estados 

como o Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Ceará, Maranhão, Piauí como 

os mais baixos índices. 

No Paraná, a taxa de abastecimento de água está acima da média 

nacional e regional, 82,5% dos habitantes urbanos são atendidos por sistema coletivos de 

abastecimento de água (IBGE, 2004). 

Os dados referentes ao esgoto sanitário são bastante impressionantes, 

onde apenas 31,4% da população urbana possui acesso à rede de esgoto, ficando abaixo 

da média nacional. A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar – está presente em 

623 localidades urbanas e rurais do Estado, enquanto os demais municípios são atendidos 

por sistemas operados pelas próprias prefeituras municipais (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Média populacional atendida com abastecimento de água e com acesso à rede 

de esgoto no Brasil, Região Sul e Paraná, 2004. 
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Fonte: IBGE, 2004 

Mapa 3 - Distribuição espacial dos municípios com serviços de saneamento básico, 2000 

 

 

Fonte: IBGE, 2004 
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Como se pode observar no mapa 3, o norte paranaense possui a maior 

quantidade de municípios com presença de rede de esgoto, diferenciado-se do centro-leste 

onde há uma menor quantidade de municípios conectados à rede. 

O governo federal liberou R$ 2,15 bilhões para investir em saneamento 

básico, destinando para o Paraná R$ 126,1 milhões, sendo que R$ 113,5 milhões será 

através de empréstimos e o restante da própria Sanepar. Em uma outra etapa, está previsto 

a liberação de R$ 117,4 milhões, dos quais R$ 105 milhões serão financiados pelo governo 

estadual e o restante sobre a responsabilidade da Sanepar. 

3.1 - O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LONDRINA 

Em Londrina, a taxa de abastecimento de água é superior a média regional 

e estadual, atingindo 97,8% da população (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Média populacional atendida com abastecimento de água em Londrina, Paraná e 

Região Sul. 

80,3%

82,5%

97,8%

Média da
Região Sul

Média do
Paraná

Média de
Londrina

 

Fonte: IBGE, 2004; Sanepar, 2002. 

A cidade possui duas adutoras para a captação de água, uma localizada no Ribeirão 

Cafezal com capacidade 750 l/s e outra localizada no rio Tibagi com capacidade de 1.200 

l/s; há ainda duas estações de tratamento de água que juntas atingem capacidade de 1.950 

l/s, e oito reservatórios que armazenam 750,05 m³. 

Tabela 1 - Sistema de Abastecimento de Água em Londrina, 2002. 
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Extensão de rede de água (m) 2.099.672 

Número de ligações de água 116.019 

Número de economias abastecidas 161.887 

Percentual da população atendida (%) 97,8 

Consumo médio da população (m³/dia) 132.709,64 

Fonte: Sanepar – 2004 

A Tabela 1 apresenta os dados gerais do abastecimento de água na 

cidade de Londrina, demonstrando a extensão da rede, bem como o número de ligações. 

Apesar de Londrina possuir um elevado índice de oferta da rede de 

abastecimento de água abrangendo a quase totalidade da cidade e população, existe 2,2% 

da população sem acesso a este serviço. Essa população localiza-se nas áreas de favelas e 

assentamentos, ou seja, em áreas de ocupações irregulares nas quais a Sanepar por 

questões jurídicas, não pode fazer a ligação. Para garantir a mínima condição ao acesso da 

água, a empresa instala uma bica de água de uso comunitário para satisfazer as 

necessidades dos moradores. 

Como conseqüência da rápida expansão urbana constatada na cidade de 

Londrina nas ultimas décadas, o crescimento desordenado gerou problemas de ordem 

social, econômico e ambiental. 

Os vazios urbanos ocupam cerca de 30% da cidade, e localizam-se 

principalmente em áreas de condições favoráveis à especulação imobiliária, obrigando a 

abertura de novos loteamentos em lugares cada vez mais distantes, dificultando a 

otimização da rede de água e retardando o acesso aos benefícios do saneamento básico. 

Acrescente-se também a falta de recursos por parte da empresa para expansão do sistema 

como fator limitador aos serviços e as altas taxas cobradas, tanto para ligação residencial à 

rede, como as tarifas mensais pelo serviço. 

A aprovação de projetos de loteamentos cada vez mais distantes do centro 

da cidade, e em sua grande maioria possuindo alguma deficiência em sua infra-estrutura, é 

uma realidade em Londrina, sendo esses loteamentos em sua grande maioria destinados a 

pessoas de baixa renda. E aqueles que não possuem nem renda mínima, acabam sendo 

obrigados a instalarem-se em favelas e assentamentos. 

Em se tratando de saneamento básico nestes lugares, FARO (2004, p. 10) 

retrata bem essa situação, 
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“ [...] pelo menos duas vezes por dia, a desempregada Nilza Rufino 

de Souza, 41 anos, desce do Assentamento Marieta, na Zona Norte 

de Londrina, até o Córrego Passo Fundo. Uma longa caminhada, 

principalmente na volta, com os baldes cheios de água para o 

consumo da família. A água do córrego é utilizada para todas as 

necessidades das 66 famílias do assentamento, com a mesma água 

as famílias preparam comida, tomam banho, lavam roupa”. 

O sofrimento das famílias do assentamento Marieta é igual ao dos 

moradores de, no mínimo, outras 14 comunidades de Londrina – favelas, assentamentos, 

ocupação - que não tem água encanada. A realidade da família de Nilza é ignorada nas 

estatísticas da Sanepar. Os dados da empresa mostram números facilmente desmentidos 

pelo cotidiano dos moradores de assentamentos e ocupações urbanas. 

“Lá no Jardim do Sol (Zona Oeste), onde a gente morava antes, tinha 

água encanada. As crianças não ficavam doentes. Agora 

[assentamento Marieta], estão sempre com algum problema” (FARO, 

2004, p. 10). 

Fatores de viabilidade técnica a serem observados para o processo de 

abertura de loteamentos como os estudos de topografia, pedológicos, cota altimétrica, entre 

outros é uma forma de evitar que os futuros moradores tenham problemas na obtenção do 

saneamento básico, pois a Sanepar demora muito em estender tal serviço em locais que 

necessitam-se de obras mais complexas. 

Um outro problema enfrentado atualmente na cidade de Londrina, é a 

perfuração, sem controle, de poços artesianos. Segundo dados da Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – Suderhsa, Londrina 

possui cerca de 2 mil poços artesianos, mas aproximadamente 80% estão irregulares2. 

Estes poços estão localizados em postos de combustíveis e hotéis nas margens de 

rodovias, que são áreas não abrangidas pela Sanepar, mas quando estão na área 

abrangida, localizam-se em condomínios de classe alta que buscam economizar na conta 

de água. A exploração demasiada de poços artesianos pode diminuir a quantidade de água 

do lençol freático (FARO, 2004, p. 10). 

Segundo dados da Sanepar, apesar de fornecer 2.000 l/s para a cidade de 

Londrina, poderá haver falta de água em 2005, face ao elevado consumo de água por parte 

de cada habitante, cerca de 130 l/dia. A Sanepar está direcionando a ampliação da rede de 

captação de água para as áreas de maior expansão da cidade como a região Norte e Leste. 

                                                 
2 Não possuem alvará de licença, emitido pelo órgão fiscalizador. 
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Em 2002, a Sanepar perfurou na região do Córrego Limoeiro (Zona Leste), 

um dos maiores poços do Brasil, com 523 metros de profundidade, que deverá oferecer 300 

litros de água por segundo. O investimento total nesta obra gira em torno de R$ 8 milhões, 

sendo que só na perfuração foram gastos R$ 2 milhões. 

Já em 2003, a Sanepar perfurou mais um poço no Aqüífero Guarani, na 

Zona Norte de Londrina, para incrementar o abastecimento do município, com uma 

profundidade de 950 metros, que deverá fornecer 200 litros de água por segundo. Contudo, 

a água ainda não foi canalizada, cujas obras para adaptar todo o poço, colocar as bombas e 

levar a água até o centro de distribuição deverão durar quase dois anos. 

3.2 - Esgoto Sanitário em Londrina 

Como ficou demonstrado anteriormente em relação ao abastecimento de 

água, o percentual de oferta de rede de esgoto londrinense é maior que a média regional e 

estadual atingindo 65,7% da população. 

Gráfico 3 – Média populacional com acesso a rede de esgoto geral 

26,1%
31,4%

65,7%

Média da Região
Sul

Média do Paraná Média de Londrina

 

Fonte: IBGE, 2004; Sanepar, 2004. 

Atualmente Londrina possui 1.217.103 metros de extensão de esgoto e 

ainda quatro estações de tratamento de esgoto (E.T.E): E.T.E Norte com capacidade média 

de tratamento de 432,50 l/s, atendendo aproximadamente 147.683 pessoas, abrangendo a 

sub-bacias Lindóia, Ribeirão das Pedras, Quati, Jacutinga A, Jacutinga B, Primavera; E.T.E 

Sul com capacidade média de tratamento 300 l/s, atendendo cerca de 175.032 pessoas, e 

abrange a sub-bacia Cambezinho; E.T.E Cafezal com capacidade média de tratamento 

63,09 l/s, atende cerca 17.085 pessoas, abrangendo a sub-bacia do Saltinho; E.T.E São 
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Lourenço com capacidade média de tratamento 25 l/s, atendendo aproximadamente 19.110 

pessoas, abrange a sub-bacia São Lourenço. 

Com capacidade de tratamento de 204.000 m³, todo o esgoto coletado é 

100% tratado, enquanto a população não servida pelo serviço de esgoto utiliza-se de fossa 

séptica (ver Tabela 2). 

Tabela 2 - Sistema de esgoto sanitário em Londrina – PR, 2004. 

Extensão de rede (m) 1.217.103 

Número de ligações de esgoto 110.537 

Percentual da população atendida (%) 65,7 

Vazão coletada (m³/dia) 42.000 

Capacidade de tratamento de esgoto (m³/dia) 204.000 

 Fonte: Sanepar – 2004. 

Apesar da cidade de Londrina apresentar índices superiores as médias de 

outras regiões no que se refere a abrangência da rede de esgoto, em pesquisa feita in loco 

constatou-se haver residências que não estão ligadas a rede geral de esgoto mas estão 

computadas no índice como ligadas à rede coletora. 

Quadro 1 – Algumas localidades pesquisadas em Londrina e sua condição em relação a 

rede de esgoto, Outubro 2004. 

 ENDEREÇO BAIRRO QUADRA LOTE SITUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 

Av. Francisco Gabriel Arruda, nº 1439 Parigot I 02 15 Não Há Ligação 

Av. Francisco Gabriel Arruda, nº 1459 Parigot I 02 17 Não Há Ligação 

Av. Francisco Gabriel Arruda, nº 1547 Parigot I 02 25 Não Há Ligação 

Av. Santo Magrini, nº 1025 Parigot I 03 14 Não Há Ligação 

Av. Santo Magrini, nº 987 Parigot I 03 10 Não Há Ligação 

Rua Waldomiro Pustin, nº 920 Parigot III 22 26 Não Há Ligação 

Rua Claudeth de Souza, nº 979 Parigot III 10 13 Não Há Ligação 

Av. Saul Elkind, nº 2084 Vivi Xavier I 1 2 Não Há Ligação 

Rua Ataulfo Alves, nº 30 Vivi Xavier I 1 40 Não Há Ligação 

Rua Rodésia Ouro Verde 41 inteira ------ Não Há Ligação 

Rua Madre Henriqueta Dominici Monte Belo 6 inteira ------ Não Há Ligação 

Fonte: Levantamento de campo, Outubro 2004. 

Realizamos levantamentos de campo para verificarmos a real situação da 

rede esgoto em Londrina. Tendo em vista o elevado índice de atendimento do sistema e das 

reportagens freqüentes a respeito da falta deste em inúmeros lugares da cidade, e 

efetuamos um levantamento qualitativo em alguns bairros para sabermos se realmente 

estão ligadas à rede coletora de esgoto. 
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No quadro 1 apresentado, observa-se que os conjuntos habitacionais 

como o Parigot I, III e ainda o Vivi Xavier I, apresentam residências sem ligação a rede de 

esgoto em diferentes quadras, enquanto os bairros como Ouro Verde e Monte Belo 

possuem quadras onde todas residências não estão ligadas a rede. Com base em tabela 

fornecida pela Sanepar, as localidades pesquisadas encontram-se computadas como sendo 

todas ligadas a rede integral de esgoto. 

Uma vez constatada tais divergências de dados, talvez os dados omitidos 

pela Sanepar quanto à percentagem da população atendida com rede de esgoto sofra 

alterações, não caracterizando os 65,7% estabelecidos pela empresa. 

Um dos motivos responsáveis pela não ligação à rede de esgoto 

esclarecida pelos moradores, é fato do alto valor da taxa de esgoto e da taxa para a ligação 

à rede de esgoto cobrada pela Sanepar, o que contribui para haver uma revisão de dados. 

Esses moradores que não estão conectados a rede de esgoto possuem fossa séptica em 

suas casas. A fim de obterem uma maior adesão a rede de esgoto, a Sanepar lançou no dia 

01/10/2004 um pacote para estimular os moradores a se conectarem a rede diminuindo de 

R$ 121,93 para R$ 14,80 o preço para conexão à rede. 

Além dos moradores reclamarem da alta taxa cobrada, eles sofrem com o 

problema dos vazios urbanos, que intermediam muitas vezes um bairro ao outro, 

dificultando e encarecendo o prolongamento da rede de esgoto. Soma-se a isto a 

continuidade de aprovação pela Prefeitura, a abertura de loteamentos sem um estudo de 

viabilidade técnica para disponibilizar os serviços de saneamento. 

Estão previstos investimentos na ordem de R$ 160 milhões de reais para 

ampliação do sistema de abastecimento de água e de esgoto sanitário de Londrina até 

2025. A previsão é de cerca de R$ 75 milhões para os próximos 5 anos para priorizar obras 

como: duplicação do Sistema Tibagi e ampliação do sistema de esgoto sanitário visando 

elevar o índice de atendimento em esgoto para 80% da população. Recentemente 

(21/10/2004) o governo estadual liberou R$ 41 milhões para obras de ampliação da rede de 

esgoto e de abastecimento de água na cidade de Londrina. Para 21 bairros já foram 

assinadas as ordens de serviço autorizando o início imediato das obras para construção de 

rede de esgoto e em outros 24 bairros, que já tiveram as obras licitadas pela Sanepar, a 

rede de esgoto será construída até 2005. 

Os bairros que terão obras da rede de esgoto iniciadas de imediato são: 

Jardins União da Vitória 4 e 5, Del Rey e residencial Quadra Sul e conjuntos habitacionais 

Cafezal 1 a 4 (região sul), Ernani Moura Lima 1, Guilherme Pires, Armindo Guazzi, Giovani 

Lunardelli, Alexandre Urbanas, Lindóia, jardins Vila Izabel, Aeroporto, Acapulco, Albatroz e 
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San Conrado (região leste), conjuntos habitacionais Vivi Xavier 2 (região norte) e jardim São 

Francisco de Assis (região oeste). 

A Prefeitura Municipal de Londrina a partir do fim do período de concessão 

por 30 anos do serviço a Sanepar, já renovou pela terceira vez consecutiva o decreto dando 

permissão para que a Sanepar continue prestando os serviços de captação, tratamento e 

abastecimento de água e remoção e tratamento de esgotos sanitários em Londrina. A 

concessão havia vencido em dezembro de 2003 e revalidada emergencialmente por mais 

seis meses, sucessivamente por mais duas prorrogações de 3 meses vencendo em 

dezembro de 2004. 

Tendo em vista as deficiências na oferta de água e esgoto à população 

londrinense e as fortes críticas efetuadas pela mídia local à Sanepar em não realizar os 

investimentos necessários, desde o período do vencimento da concessão, o executivo local 

enviou projeto de lei à Câmara Municipal para alterar o exercício da regulação econômica e 

técnica do serviço público de saneamento básico. 

O projeto de lei ainda em discussão, prevê a transferência do poder de 

gestão dos serviços de saneamento básico à Companhia Municipal de Trânsito e 

Urbanização – CMTU – dando-lhe poderes para o planejamento, controle e fiscalização dos 

serviços. Contudo, a tramitação e conseqüente aprovação do projeto de lei, ainda arrasta-

se, agravada no período das eleições municipais. 

O presidente da Comissão de Justiça observou que a principal objeção ao 

projeto do Executivo é a falta da minuta do contrato. Esse documento seria importante para 

definir se o documento traria ou não ônus ao município, o prazo em que vigoraria a 

concessão e se a administração dos serviços seria feita por empresa pública, de capital 

misto ou terceirizada 

O contrato de concessão de 30 anos firmado entre o município e a 

Sanepar em 1973 chegou ao final em dezembro do ano passado. Desde essa data, os 

serviços de captação, tratamento e abastecimento de água e de remoção e tratamento do 

esgoto sanitário estão sendo prestados pela mesma empresa através de concessões 

emergenciais. 

Apesar da Prefeitura Municipal de Londrina manter-se indecisa, 

principalmente em período de eleições municipais, quanto a questão de renovação da 

concessão a Sanepar, o governo estadual está pedindo aos prefeitos paranaenses que 

passem a boicotar os serviços prestados pela Sanepar se o estado não conseguir retomar o 

controle acionário da empresa. 
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A partir do início do governo estadual de Roberto Requião em janeiro de 

2003, este tem procurado alterar as privatizações realizadas nas duas gestões anteriores de 

Jaime Lerner, que segundo informações dispersas na imprensa escrita e falada, foram 

demasiadas prejudiciais à comunidade paranaense. Assim, Requião tentou romper as 

concessões das rodovias e em alguns casos conseguiu mediante o não cumprimento dos 

contratos por parte das concessionárias. 

No caso do saneamento básico, Requião está tentando retornar o controle 

da Sanepar, que passou a ter 34,75% da sua composição acionária nas mãos da Holding 

Dominó, ocorrido na gestão de Lerner. 

Para estimular o boicote dos prefeitos, o governo promete dar todo o 

suporte necessário para que os municípios criem sistemas próprios de abastecimento de 

água e coleta de esgoto e suspendam os serviços prestados pela Sanepar se não for 

cancelado o pacto firmado em 1998, entre a gestão anterior do governo estadual e a Holding 

Dominó. 

Esta holding é formada pelas empresas Andrade Gutierrez Concessões, 

Banco Oportunity, Sanedo (subsidiária no Brasil da francesa Veolia) e Copel, possuindo 

participação acionária de 34,75% do capital votante da empresa de saneamento. Essa 

participação está ameaçada pela decisão do governador Roberto Requião de elevar o 

capital da empresa em R$ 400 milhões e, em conseqüência, reforçar sua presença no 

controle da Sanepar. Hoje, o estado controla 52,50% das ações ordinárias da Sanepar. 

Mediante este quadro ainda confuso de controle acionário da Sanepar, 

está em jogo a criação de condições de diversas ordens que permitam a retomada dos 

investimentos em saneamento básico, não só em Londrina, mas em todo o estado. Tanto 

assim que em novembro de 2004 a Sanepar anunciava investimentos de R$ 49,2 milhões, 

dos quais R$ 26,7 milhões em água e R$ 22,5 milhões em esgoto para a cidade de 

Londrina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A chamada infra-estrutura urbana pode ser considerada um conjunto de 

serviços e bens de natureza variada. A resolução destas é feita por um conjunto de 

instrumentos, como a provisão direta pelo Estado. O acesso aos serviços públicos e 

equipamentos urbanos depende, portanto, não apenas de sua disponibilidade física, mas do 

regime econômico sob o qual são prestados. Esse regime define a medida e a maneira 

como o beneficiário de cada serviço contribui para financiá-lo. 
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As redes de infra-estrutura urbana – como abastecimento de água, 

esgotamento sanitário – envolvem inúmeros desdobramentos sobre a forma urbana. Os 

sistemas de regulação dos serviços que emerge no Brasil após a exaustão do modelo de 

oferta estatal nos anos 1980, têm se caracterizado pela ênfase sobre os aspectos 

econômicos e pela virtual ausência de controle sobre seus atributos na estruturação do 

espaço urbano. 

Os avanços notórios de capacidade e cobertura sob o modelo de oferta 

estatal, não foram suficientes para garantir universalidade de acesso e os grupos excluídos 

desse acesso são aqueles mais pobres e vulneráveis. Por outro lado, o desmonte dos 

esquemas de financiamento estatal muito antes que se criasse uma estrutura receptiva aos 

investimentos privados, tem provocado restrições de oferta já não mais circunscritas aos 

grupos de menor renda, mas que atingem também os estratos médios e altos da sociedade. 

Em Londrina apesar do abastecimento de água atingir quase a totalidade 

da população, a rede de esgoto ainda é distribuída de forma desigual. A existência tanto de 

bairros de alto como de baixo poder aquisitivo sem a abrangência da rede coletora de 

esgoto é um indício de que a infra-estrutura urbana não está acompanhando a expansão da 

cidade, associado a ineficiência de investimentos da empresa prestadora do serviço. 

Soma-se a isto, as discordâncias de dados fornecidos pela Sanepar em 

relação a percentagem da população abrangida pela rede de esgoto, que contradiz com a 

pesquisa feita em bairros aleatórios da cidade de Londrina. O que põe em dúvida se os 

65,7% da população são realmente abrangidos com uma rede de esgoto. 

Não se trata apenas da universalização dos serviços de saneamento 

básico, mas das implicações estruturais positiva que tal universalização pode provocar. Em 

outras palavras, para se dotar a(s) cidade(s) de saneamento, é preciso comprar matérias-

primas (como canos, tubos plásticos, etc...) de outras indústrias com capacidade ociosa, 

além de maquinários e equipamentos que possibilitem tal realização. Isto significa ainda a 

geração de empregos para trabalhadores com ou sem qualificação técnica na realização 

das obras, tendo em todo esse processo a movimentação de capitais impulsionando a 

economia nacional a uma retomada ao desenvolvimento econômico. 

REFERÊNCIAS 
ABRA, Érika Solange. A questão do meio ambiente: o saneamento básico e a atuação da elite londrinense - 
1977/1982. 1995. Monografia (Bacharelado) – Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina. 

ADUM, Sônia M. S. L. Imagens do progresso: civilização e barbárie em Londrina – 1930/1960. 1991. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de São Paulo, Assis. 

ARIAS NETO, José Miguel. O eldorado: Londrina e o Norte do Paraná. 1993. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 1916 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

FARO, Fernando Rocha. Água na torneira ainda é sonho de muitos. Folha de Londrina, Londrina, 7 mar. 2004. 
Especial, p. 10. 

FRESCA, Tânia M. Crise urbana e serviços públicos: a proposta de Ignácio Rangel. IN: Encontro Sul Brasileiro 
de Geografia, 1, 2003. Anais... Curitiba: AGB, 2003. CD-ROM. 

IBGE. Atlas de saneamento. Rio de Janeiro, 2004. CD-ROM. 

MAMIGONIAN, Armen. Introdução ao pensamento de Ignácio Rangel. Geosul, n. 3, p. 63-70, 1º semestre 
1987. 

__________________. A industrialização brasileira. Florianópolis, 1990. (inédito). 

LEAL, Luciana Nunes. Falta de saneamento deixa brasileiro doente. O Estado de São Paulo, São Paulo, 23 
mar. 2004. Geral, p. A9. 

MASSENA, Rosa M. R; VETTER, David M. Quem se apropria dos benefícios líquidos dos investimentos do 
Estado em infra-estrutura urbana?. IN: SILVA, L. A. Machado da (org.). Solo urbano: tópicos sobre o uso da 
terra. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. p. 49-75. 

PINTO, Victor Carvalho. A privatização do saneamento básico. Disponível em: http://www.senado.gov.br. 
Acessado em 23 mai. 2004.  

PIZZO, Maria do Rosário Rodrigues de. Participação do setor privado nas áreas de infra-estrutura. 
Disponível em: http://www.bndes.gov.br. Acessado em 9 mai. 2004.  

RANGEL, Ignácio. Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Bienal, 1987. 

______________. Economia: milagre e anti-milagre. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

______________. Recursos ociosos e política econômica. São Paulo: HUCITEC, 1980. 

______________. A questão financeira. Revista de Economia Política, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 31-39, 
jan./mar. 1981. 

SANEPAR. Sistema de informações da Sanepar. Londrina, 2004. 

SALVATTI, Ideli. Uma parceria para crescer mais. Folha de São Paulo. São Paulo, 04 set. 2004. Folha 
Opinião, p. A2. 

SILVA, Chrystian. Uma idéia que pode dar certo. Revista Veja, São Paulo, 8 set. 2004. Economia e Negócios. 
p. 36. 

Folha Norte de Londrina. Cada londrinense gasta 130 litros de água ao dia. Folha Norte de Londrina, Londrina, 
28 fev. 2004. Cidade, p. 3. 

SOARES, Pedro. 102 milhões não têm acesso a esgoto. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 mar. 2004. Folha 
Cotidiano, p.C1. 

TOPALOV, Christian. Análise do ciclo de reprodução do capital investido na produção da indústria da 
construção civil. IN: FORTI, Reginaldo (org.). Marxismo e urbanismo capitalista. São Paulo: Ciências 
Humanas, 1979. p. 53-80. 

 

 1917


