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Resumo 

Com base nas novas dinâmicas socioespaciais que orientam o processo de estruturação do 

espaço urbano e que terminam por redefinir as direções dos diversos fluxos que permeiam a 

cidade e a rede urbana, de modo a intensificar os graus de diferenciação e de segregação já 

existentes, esta pesquisa tem por objetivo, implementar uma discussão sobre o rebatimento 

da lógica espacial da instalação do Catuaí Shopping Center (empreendimento de grande 

porte, inaugurado em 1990, pela Construtora Khouri, de capital local, associada a outras 

empresas externas a Londrina), em área que, até então, era destinada ao cultivo de soja e 

que não possuía continuidade com o tecido urbano de Londrina, sendo distante sete 

quilômetros do Centro Principal da cidade. Assim, a área passa a expressar uma 

centralidade seletiva de acordo com o poder aquisitivo, que favorece o consumo da camada 

de rendimento mais elevado, conforme mostra a pesquisa de mestrado de Ribeiro (2002). 

Aproximadamente 10 anos após a instalação deste empreendimento, seguindo a “onda” de 

implantação de loteamentos fechados, que se dá inicialmente nas metrópoles e, atualmente, 

se propaga também nas cidades médias e até nas pequenas, estão sendo construídos, no 

entorno do Catuaí Shopping Center, 13 loteamentos fechados, voltados às camadas mais 

abastadas, e dois campi de universidades privadas, consolidando a produção de um espaço 

destinado ao uso das camadas de maior poder aquisitivo e, conseqüentemente, uma 

estratégia de valorização que propicia elevados rendimentos, constituindo mais elementos 

para a discussão sobre a tendência de ruptura das relações pessoais entre diferentes perfis 

sociais. 

1. Para onde se expande o espaço urbano 

A lógica que orienta a produção e a reprodução do espaço urbano 

contemporâneo é produto, condição e meio das relações capitalistas de produção, de 

                                                           
1 Projeto de pesquisa integrante do Projeto financiado pelo CNPq (Edital Universal) "Produção do 
Espaço Urbano e Loteamentos Fechados" - Processo 474 210/2003-0, coordenado por Maria 
Encarnação Beltrão Sposito. 
2 Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente-SP 
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acordo com os impasses travados a partir dos diferentes interesses que afloram em sua 

realização, como nos embates entre o público e o privado, entre o coletivo e o individual e 

entre o natural e o social. Assim os diferentes agentes produtores do espaço urbano atuam 

e competem num jogo de forças pela sua produção e apropriação, o que leva a constituição 

do chamado por Ribeiro (1997) de valor complexo. 

Neste processo, pode-se encontrar diversas sobreposições de capitais 

diferenciados, desde os de origem financeira, que podem estar ocultados pelos promotores 

imobiliários, sobretudo, na figura do incorporador, que aparece como um agente que 

desponta em relação aos demais, pois possui uma capacidade de articulação sobre os 

outros que lhe atribui certas vantagens, conforme apontado por Ribeiro (1997). 

Na cidade de Londrina este processo pode ser vislumbrado quando levado 

em consideração o seu processo de formação, que é oriundo de um grande projeto de 

loteamento do norte do Paraná, com início nos anos de 1920, da iniciativa de capitais 

ingleses que obtiveram grandes vantagens estratégicas na aquisição de terrenos junto ao 

governo paranaense. Estas vantagens se deram em função de grandes pressões exercidas 

pela ação imperialista britânica, por parte dos banqueiros que eram credores do governo 

brasileiro e que exigiam tais vantagens. 

Deste modo, nos anos de 1920, foram adquiridas terras no norte do Estado 

do Paraná pela, então chamada Companhia de Terras Norte do Paraná, que realizou um 

grande planejamento para a efetivação do loteamento de toda a região, em áreas rurais e 

urbanas, totalmente criadas em prancheta e que obtiveram grandes êxitos em função de um 

contexto nacional de expansão da economia cafeeira, que encontrava no Norte do Paraná 

um solo que se adaptava muito bem a tal cultura. 

Com isso, constitui-se um arranjo espacial com características bastante 

particulares que conduziram para um crescimento econômico e populacional relativamente 

rápido da região, dotando-a paulatinamente de conexões com a rede urbana brasileira, fato 

iniciado com o prolongamento da estrada de ferro que parte de São Paulo e do Porto de 

Santos, formando um entroncamento na cidade de Ourinhos, onde em 1925, iniciou-se o 

prolongamento em direção ao Norte do Paraná. Em pouco tempo, os chamados “pioneiros” 

que passaram a intensificar as viagens que realizavam neste trajeto, inicialmente abrindo 

clareiras na mata, posteriormente, em estradas de terra e, em seguida, com o 

prolongamento da estrada de ferro até Londrina, depois até Maringá e Noroeste do Estado. 

Desta feita, a Região iniciava a integração junto à Rede Urbana Brasileira e constituía-se o 

que muitos chamavam de “eldorado”, pois se construiu um discurso de “prosperidade da 

região”. 
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Tal processo teve um forte rebatimento no crescimento da cidade de 

Londrina, considerada como “boca de sertão”, expressava uma concentração de 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que terminavam por expressar uma 

centralidade regional de forte impacto. Assim, a cidade que havia sido projetada, 

inicialmente, para comportar uma população de aproximadamente 20.000 habitantes, 

supera rapidamente esta marca e inicia um processo de constituição de novos loteamentos, 

que passam a seguir novas orientações no sentido de melhor aproveitamento, modificando 

o traçado inicial em plano ortogonal, para uma miscelânea de curvas e retas que 

acompanham o relevo acidentado do sítio urbano, localizado junto ao Terceiro Planalto 

paranaense, no interflúvio do Ribeirão Cambezinhno e do Ribeirão Quati. 

Posteriormente, o espaço urbano de Londrina passou a ser produzido e 

reproduzido seguindo orientações dos atores que dominavam a economia e conquistavam 

destaques sociais, e não mais apenas a uma orientação externa, como a do plano original.3

A primeira rua aberta foi a Rua Heimtal, atual Duque de Caxias, sendo que 

para Ludovico Surjus, em 1935, o centro de Londrina compreendia o trecho 

da Rua Heimtal entre a Rua Santa Catarina e Rua Maranhão. 

(...) 

A primeira venda de datas foi feita ao Sr. Alberto Koch, em vinte e oito de 

novembro de 1930, que adquiriu as datas 1 e 2 da quadra 22, na esquina da 

Rua Heimtal com a Av. Paraná e a segunda venda foi feita ao Senhor João 

Oberhauser, data 11 da quadra 22, esquina da Av. Paraná com Mato Grosso. 

(...) 

A ocupação inicial concentrou-se nas imediações da Rua Heimtal (Duque de 

Caxias), Estrada do Sertão (Av. Paraná) e Catedral, justificando-se este fato, 

pelo sentido da penetração da CTNP, que foi divisória de suas terras, à leste 

(proximidades da Anderson Clayton). 

(Asari e Tuma, 1978, p. 66) 

Assim, houve a partir do final dos anos de 1930 o surgimento de uma 

concentração de estabelecimentos que vieram a consolidar a formação do Centro Principal 

de Londrina4. 

                                                           
3 Ressalte-se que é uma discussão que deve abranger questões dos embates entre a constituição do 
poder local e externos, no entanto, frisa-se que somente a partir destes elementos descritos é que se 
possibilitou a formação de uma elite local. 
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Com a articulação entre os comerciantes locais, em 1937, foi criada a 

Associação Comercial de Londrina – ACL, posteriormente chamada de Associação 

Comercial e Industrial de Londrina - ACIL, que demonstra, desde o princípio, fortes 

interesses dos comerciantes em estruturar seus poderes e garantir, exigir e cobrar 

vantagens junto aos governos municipal, estadual e federal. A ACL serviu como uma forma 

de união entre os comerciantes e passou a orientar a construção de praças, protestar contra 

a cobrança exacerbada de impostos, para exigir e cobrar, junto ao Interventor Manoel Ribas, 

a construção da ponte rodoviária sobre o Rio Tibagi, para fiscalizar as contas da Prefeitura, 

quando houve ausência da poder legislativo, por ocasião do governo autoritário de Getúlio 

Vargas e, até mesmo, para “moralizar a zona de meretrício”. (Schwartz, 1997). Entre as 

contestações e reivindicações, sobressaía que, 

A maior parte do contingente humano da colonização é de agricultores ex-

colonos em fazendas, brasileiros e imigrantes. Mas há também, a tração de 

uma classe dirigente. Naquele alvorecer, ‘a mata circundava a urbs, na sua 

imponência selvática.” 

(...) 

O desenvolvimento despontava. O comércio florescia. Todos aqui tinham em 

mente uma única coisa: progredir junto com a cidade. (grifo do autor) 

(Alberto João Zortéa, citado por SCHWARTZ, 1997) 

Pode-se perceber que os participantes da, então, ACL, unidos em torno de 

uma causa - “o desenvolvimento de Londrina” - tinham como objetivos comuns, a 

possibilidade de tomar proveito e enriquecer junto com a cidade, para isto, enfrentaram 

dificuldades com governo estadual, pois eram consideradas pessoas de fora pelo fato de 

serem, em grande parte, estrangeiros e imigrantes de outros estados do Brasil. Porém, 

impulsionados pelo dinamismo inicial e pela euforia do crescimento, iniciaram uma disputa 

por recursos públicos e pela diminuição da cobrança exagerada de impostos, sendo que, 

por muitas vezes, desconsideravam o poder do governador do estado e lançavam projetos 

                                                                                                                                                                                     
4 É importante frisar que o uso do termo Centro Principal de Londrina, deve-se ao fato de que a 
orientação teórica que nos apoiamos é a de que o espaço urbano é permeado por processos e formas 
espaciais que são reflexos das contradições sociais presentes entre os diferentes atores e que se dão 
no plano das relações capitalistas de produção. Sendo assim, são orientadas a buscar a maximização 
das taxas de lucro e renda, e na cidade contemporânea, com o desenvolvimento dos transportes e 
dos meios de comunicações, garante uma maior mobilidade espacial para tais lógicas de reprodução 
que conduzem processos de centralização, desencentralização e de (re) centralização 
poli(multi)cêntrica, portanto, na formação de novas áreas centrais, as quais se diferindo de acordo 
com o perfil e estrutura social, econômica e, consequentemente, espacial. Daí a necessidade de 
adjetivar o Centro, como sendo o Principal, pois este apresenta uma constituição histórica que conduz 
a uma maior pluralidade e heterogeneidade social, funcional e escalar. 
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de emancipação e criação de um estado independente do Norte do Paraná, como se pode 

verificar a seguir: 

Ribas dera uma ‘mancada’ ao trazer do sul o primeiro prefeito (nomeado), o 

engenheiro Joaquim Vicente de Castro, paranaense filho de um amigo, 

quando a comunidade queria o pioneiro Carlos de Almeida. Autoridades de 

Jataí, - então sede da comarca – negaram-se a comparecer à posse, 

alegando que o convite fora dirigido ‘aos paranaenses’, mas não existia 

nenhum no lugar. Durante a posse, indagado se queria falar, um cidadão 

escolhido a esmo respondeu: ‘eu não sou paranaense!’. 

(SCHWARTZ, 1997, 48) 

Com a busca pelo desenvolvimento da região, os membros da ACL, nos anos 

de 1960, iniciaram uma campanha pela industrialização de Londrina, antecipando, que após 

a grande geada de 1975, haveria a diversificação no campo. Mais tarde, em 1987, a ACL 

passou a se chamar Associação Comercial e Industrial de Londrina – ACIL. (Schwartz, 

1997) 

Conforme Schwartz (1997), vários presidentes da ACIL se tornaram grandes 

industriais, porém, a disputa por investimentos com Curitiba continuava e a Associação se 

fortalecia como o órgão que tinha o poder de contestar em “nome da Região”. 

Após a intensificação da migração rural-urbana, e o conseqüente crescimento 

populacional e espacial da cidade de Londrina, houve a concentração e o fortalecimento das 

atividades comerciais e prestadoras de serviços, que possuíam uma organização em torno 

da ACIL, houve uma ampliação na escala de importância dessas atividades, que passaram 

a atrair pessoas de toda a região, em um raio de aproximadamente 200 Km. Verifica-se, 

portanto, que Londrina, e mais precisamente o Centro Principal, que concentrava 

praticamente todos estabelecimentos, possuía uma importância significativa para a região 

situada ao norte do estado do Paraná. 

Portanto, o Centro Principal expressava uma centralidade intra-urbana para 

toda a cidade de Londrina e uma centralidade interurbana para as cidades próximas. Enfim, 

esta cidade desempenhava um papel de importância considerável perante a rede urbana do 

Paraná, possuindo uma articulação com a capital desse estado, por vínculos político-

administrativos, e com a capital do Estado de São Paulo, por vínculos econômicos, o que 

evidencia a herança do processo de (re)ocupação. Destaque-se que a dependência 

administrativa com relação à Curitiba deve-se aos pedidos de verbas, da concentração das 

secretarias de governo, como Secretaria de Educação, de Cultura, de Esporte, de 

Segurança etc. (Pelas características do processo de colonização, conforme já 
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anteriormente destacado, as relações com São Paulo possuíam importância significativa, 

sendo de grande preocupação por parte do Governo do Paraná, que buscava evitar a 

deflagração de um movimento separatista). 

Estava, então, consolidada a Cidade de Londrina e, conseqüentemente, seu 

Centro Principal, mantendo-se as relações de poder e domínio econômico dessa área até os 

anos de 1980, devido ao tamanho da cidade, do insuficiente desenvolvimento dos meios de 

transportes, da baixa diversificação dos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços e, principalmente, pela concentração dos estabelecimentos comerciais, quase 

exclusivamente, no Centro Principal. Expressava-se, assim, uma centralidade única, sendo 

esse o lugar por onde passavam praticamente todos os moradores da cidade e, ao qual, 

todos possuíam praticamente o mesmo acesso. 

Faz-se, com isso, referência à necessidade de abordar as escalas de 

centralidade. Para autores que seguem uma linha de interpretação baseada na concepção 

de estrutura urbana, com tendência a considerar a cidade como centralizadora e não como 

articulação entre esta e as atividades praticadas e seus produtos, verifica-se que admitem a 

existência de centralidades de diferentes graus, como pode se encontrar nos trabalhos de 

Walter Christaller (centralidade principal, secundária etc.), nos autores da chamada Escola 

de Chicago (CBD, CORE) e outros. Porém, não desenvolvem a idéia de que a expressão da 

centralidade depende e varia de acordo com o poder aquisitivo das pessoas e com a sua 

participação na sociedade de consumo. Como afirma Villaça (1998, p. 242), 

As diferentes classes sociais têm condições distintas de acessibilidade aos 

diferentes pontos do espaço urbano. Têm diferentes condições de manipular 

a acessibilidade ao centro e a localização do centro em relação a elas. Em 

tais sociedades, o centro não é mais o ponto que minimiza os deslocamentos 

de toda a comunidade, pois as diferentes famílias agora têm distintas 

condições e necessidades de deslocamento. 

(...) 

São essas distinções que fazem com que, sendo objeto de disputa entre as 

classes, o centro se torne mais acessível a uns do que a outros, através dos 

mais variados mecanismos: desde o desenvolvimento de um sistema viário 

associado a determinado tipo de transportes, até o deslocamento espacial do 

centro e suas transformações. 

Portanto, no período de gênese e consolidação do Centro Principal de 

Londrina, mesmo que houvesse uma atração em escala municipal e regional, as pessoas 

que o freqüentavam não estavam inseridas em uma mesma escala e nem possuíam as 
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mesmas condições de consumo, ou seja, o mesmo poder aquisitivo, sendo esta a marca da 

diferenciação socioeconômica que já era presente na época. Sintetizando o exposto, pode-

se afirmar que o Centro Principal exercia uma centralidade única, pois não se manifestava, 

ainda, em formas de reestruturação urbana, a dinâmica da fragmentação socioespacial, 

ainda que as diferenças entre os segmentos socioeconômicos já estivessem presentes 

nessa área de consumo de bens e serviços. 

Com o passar dos anos, sobretudo após o apogeu da economia cafeeira, 

teve-se uma modificação em tal padrão, pois a classe dominante passou a se mudar para 

áreas mais distantes e a transformar suas antigas residências em estabelecimentos 

comerciais e/ou prestadores de serviços, o que propiciou a expansão e a diversificação da 

área que atingiu um grau bastante expressivo de centralidade quando da construção do 

calçadão. Neste momento (1980), a cidade já apresentava um crescimento considerável, 

acima de 300.000 habitantes, porém, não havia a constituição de outras áreas centrais o 

que levou à formação de áreas diferenciadas na própria área central, de acordo com a 

valorização dos terrenos, que coincidia com a proximidade do calçadão ou Avenida 

Higienópolis - alta valorização - ou proximidade da rodoviária - baixa valorização. 

Portanto, o entendimento do Centro Principal de Londrina requer um estudo 

mais aprofundado das condições históricas e espaciais de sua consolidação e uma análise 

que explique a diferenciação na territorialização dos estabelecimentos. Novos interesses do 

setor comercial, de serviços, bens como aqueles de natureza fundiária e imobiliária vêm 

redefinindo a produção do espaço urbano em Londrina, como em outras cidades brasileiras, 

gerando o aparecimento de novas áreas centrais, cujos graus de concentração e as escalas 

de atração de consumidores variam entre si. 

O surgimento dessas novas áreas delibera a concorrência e a disputa por 

consumidores, modificando a própria estruturação do espaço urbano de Londrina, bem 

como, as áreas que conferem “status” para o consumo e para a função residencial. 

Tabela 01. Evolução da População de Londrina – 1935 a 2000 

 

ANO POP. URBANA % POP. RURAL % TOTAL 
1935 4.000 27 11.000 73 15.000 
1940 19.531 14 64.765 86 75.296 
1950 33.707 50 33.144 50 66.851 
1960 77.382 57 57.439 43 132.821 
1970 163.871 78 64.661 22 288.532 
1980 267.102 89 34.647 11 301.749 
1991 376.676 94 23.424 6 390.100 
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1996 396.530 96 16.364 4 412.894 
2000 433.369 97 13.696 3 447.065 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE. 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000, IBGE. 

Observando a tabela 01, percebe-se que, após os anos de 1970, o percentual 

de população rural decaiu rapidamente e, conseqüentemente, houve o acelerado 

crescimento da população urbana. Isto ocorreu em função de vários fatores, dentre eles, a 

passagem do cultivo de café, com baixa mecanização e grande quantidade de mão-de-obra, 

para culturas como soja, trigo, milho e algodão, que possibilitam uma mecanização intensa 

e, conseqüentemente, dispensam o emprego de mão-de-obra abundante. A tendência à 

concentração de terras decorreu dos intensos custos para mecanização do campo que 

levou os produtores a se endividarem junto ao capital financeiro e perderem suas terras. 

Essa dinâmica acentuou-se com a necessidade de mão-de-obra no crescente setor terciário 

e na nascente indústria de Londrina. Houve, então, uma intensa migração rural-urbana que 

culminou com o crescimento acelerado e com a complexificação do espaço urbano de 

Londrina5. 

A chegada dos imigrantes à cidade realizou-se com várias dificuldades de 

adaptação, pois, a oferta de empregos não era tão expressiva quanto o incremento 

populacional e, na maioria dos casos, eles não possuíam qualificação para o trabalho 

urbano. 

Dessa forma, teve-se a pauperização de parte desse segmento 

socioeconômico, que não conseguiu encontrar moradias pelas quais pudessem pagar e não 

teve ajuda efetiva do poder público municipal. Com isso, estas pessoas tiveram que procurar 

áreas da cidade em que pudessem se instalar, ocupando terrenos públicos ou privados, 

alguns dos quais fora do interesse do capital imobiliário, seja pela localização distanciada da 

área central ou pelas características físico-naturais que os tornam impróprios para 

ocupação, como fundos de vales, encostas e lixões sobre os quais, assentam-se habitações 

precárias, como no caso das favelas, que fazem parte da realidade de praticamente todas 

as cidades do Brasil e da América Latina. 

Durante os anos de 1970, teve-se a presença de uma administração 

municipal, de caráter populista, que iniciou, apoiada em uma política habitacional do 

governo federal, a formação de conjuntos habitacionais populares que serviriam para 

habitação das camadas de rendimentos mais modestos. Estes conjuntos foram construídos 

em áreas muito distantes do Centro Principal, permitindo a existência de vazios urbanos na 

área intermediária entre o tecido urbano já constituído e os novos conjuntos, possibilitando a 

                                                           
5 É importante mencionar que enquanto a população de Londrina apresentou índices de crescimento 
rápidos, as cidades pequenas da Região Norte do Paraná sofreram uma saída de pessoas que reduziu 
sensivelmente seus números populacionais. 
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valorização fundiária, pois neles se alocaria uma infra-estrutura que contribuiria para tal 

valorização. 

A Tabela 02 possibilita a apreensão da setorização e periodização da 

implantação dos conjuntos habitacionais em Londrina. 

Tabela 02. Número de Unidades Residenciais em Conjuntos Habitacionais Construídos em 

Londrina – 1970 a 1992. 

 

Região6 1970/79 % 1980/89 % 1990/92 % Total % 

Norte 8.369 54 5.577 36 1.695 10 15.641 55 

Sul 938 23 2.878 70 320 8 4.136 15 

Leste 1.149 27 1.606 38 1.264 30 4.190 15 

Oeste 726 20 2.226 63 595 17 3.547 13 

Centro 34 8 396 92 0 0 430 2 

Total 11.216 40 12.683 45 3.874 15 27.944 100 

Fonte: COHAB-Londrina, 2001 e COHAPAR, 2001.- Extraído de Ribeiro (2002) 

Apesar do grande número de unidades residenciais, Londrina não pôde 

absorver toda população que vinha para a cidade, atraída pela “oportunidade” de conquistar 

o “sonho da casa própria”. Esta foi e é, uma ideologia criada e difundida pelo Estado 

brasileiro para transmitir a falsa possibilidade da conquista de estabilidade e segurança à 

população (Kowarick, 1993; 2000; Ribeiro e Pechman, 1985; Chauí, 1984). Em Londrina, 

esta prática foi bastante difundida por políticas de caráter populista, que atraíam a 

população com a idéia de que “ganhariam” casas em troca de votos7. 

A expansão do tecido urbano8 de Londrina teve, portanto, uma evolução 

considerável, conforme verificamos na tabela 03 que mostra essa tendência. 

                                                           
6 A denominação “região” é utilizada pelos órgãos responsáveis pelos dados, mesmo que não seja 
uma denominação considerada aplicável à escala urbana, quando o mais correto é a utilização de 
áreas ou zonas, sendo o termo “região” mais conveniente para se tratar de áreas na escala da rede 
urbana, onde também emprega-se a designação “malha urbana”. 
7Esta política foi bastante praticada durante os primeiros mandatos do Prefeito Antônio Casemiro 
Belinatti, que, no ano de 2000, teve seu mandato cassado por várias irregularidades e desvios de 
recursos em sua última gestão. 
8 Chama-se de tecido urbano à estruturação de loteamentos urbanos dotados de meios de consumo 
coletivos que fornecem características urbanas a um determinado local, como o traçado das ruas, o 
formato do conjunto etc em escala urbana. 
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Tabela 03 - Expansão do Tecido Urbano de Londrina – 1934 a 1993 

Ano Área em Km2 Maior diagonal (Km) 

1934 2,5 2,5 
1957 8,3 3,8 
1960 27,3 7,7 
1970 34,6 8,4 
1980 57,9 13,5 
1993 109,2 21,0 

 

Fonte: Luiz (1991); Mendonça (1994) – Extraído de Ribeiro (2002) 

Assim, com o crescimento populacional e territorial da cidade de Londrina, 

encontrou-se uma complexificação da estruturação urbana de Londrina, que passa a ser 

conectada, de maneira mais intensa, de novas estratégias na produção de redes de 

transporte e comunicação, que, entre outros fatores, contribuem para o processo, chamado 

por Henri Lefebvre de implosão-explosão, da formação de novas áreas centrais, portanto 

numa redefinição da centralidade nos planos intra e interurbanos, modificando os fluxos e as 

lógicas que orientam os diferentes arranjos espaciais em processo de constituição. 

Para implementação deste debate optamos por discutir o processo de nova 

orientação da centralidade das camadas mais abastadas na área da Gleba Palhano, sob o 

impacto da construção do Catuaí Shopping Center, em 1990. 

2. Catuaí Shopping Center e a redefinição da centralidade 

Inaugurado em novembro de 1990, o Catuaí Shopping Center foi construído 

pela Construtora Khouri, de capital local, associado à Catuaí Construtora, Banco Pontual, 

Banco Multi Stock, Badressa Participações, Ceres Fundação, Fundação Braslight, 

PRHOSPER, Instituto Rhodial, Prebeg Caixa e Regius Sociedade. Demandou um 

investimento da ordem de 55 milhões de dólares, oriundos da Caixa Econômica Federal e 

dos fundos de previdência privada da Light e da White Martins. 

Possui uma área de 69.873,75 m2 (área bruta locável + área bruta vendida)9, 

sendo um total de 92.266 m2, com 249 lojas e 26 franquias, sendo cinco lojas âncoras, 

quatro “megalojas” e 266 lojas satélites; possui estacionamento para 2.300 automóveis10. 

Conta com um fluxo de 180.000 veículos e uma freqüência de 500.000 pessoas por mês, 
                                                           
9 Ressalte-se que houve, no ano de 2004, uma expansão de 21,04 % de área construída, 
considerando a inauguração do chamado “Catuaí Casa”, ou seja, um acréscimo de 12.147,78 m2. 
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expressando uma centralidade de escala intra-urbana e interurbana, ou seja, sua atração 

extrapola os limites de Londrina e alcança a população de outras cidades da região e de 

outros estados, sendo 78,64 % de oriunda de Londrina e 21,35 % de outras cidades e 

estados. (Catuaí Shopping Center, 2004) 

Estes números tomam maior relevância quando observado o poder aquisitivo 

dos seus freqüentadores, conforme tabela 4, pois encontra-se um número considerável de 

pessoas com rendimento superior a 20 salários mínimos, fato que mostra um relativo 

mercado consumidor.(ver tabela 4) 

Tabela 4. . Londrina - Catuaí Shopping Center, 2001. Poder aquisitivo dos freqüentadores 

 

Faixas de rendimentos Número de freqüentadores % 

Até 5 Salários Mínimos 108 
 

28,12 
De 6 a 10 Sal. Min. 94 24,47 

De 11 a 15 sal. Min. 54 14,06 

De 16 a 20 sal. Min. 42 10,93 

Acima de 20 sal. Min. 66 17,18 

Não informou 20 5,20 

Total 384 100 
Fonte: Ribeiro (2002) 

Trata-se, portanto, de um empreendimento de grande porte que foi construído 

numa área onde, anterior a sua implantação, produzia-se soja e havia poucas condições 

favoráveis aos fluxos entre essa área e o Centro Principal de Londrina, ou seja, era um setor 

do entorno urbano de difícil acessibilidade. 

Para a viabilidade de tal empreendimento, foi necessária a resolução deste 

problema, com a duplicação de uma via de acesso, a Avenida Madre Leônia Milito e a 

construção de um viaduto que facilitou a conexão com a PR-445, acesso à Curitiba e aos 

municípios da região de Londrina e do interior do Estado de São Paulo, obras com início no 

final dos anos de 1980. 

Reforçando o que Lúcio Kowarick (1993) chama de “contradição urbana”, os 

custos da construção de tais obras foram arcados pelo Estado do Paraná, no Governo de 

Álvaro Dias, pela Prefeitura Municipal de Londrina, na administração de Antônio Belinati, e 

uma pequena parte pelos empreendedores, evidenciando que a produção do espaço urbano 

se faz de forma coletiva, mas sua apropriação se faz de forma privada e seletiva. 

                                                                                                                                                                                     
10 Note-se que o estacionamento do Catuaí Shopping Center foi ampliado no ano de 2002, 
aumentando consideravelmente sua capacidade. (dados precisos não informados pela administração 
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As palavras de Alfredo Khouri, o principal empreendedor do Shopping, em 

entrevista ao jornal Mais Londrina, de 29 de junho de 2001, são muito ilustrativas das 

relações entre o público e o privado: 

Enfrentamos muitas dificuldades porque não dava para duplicar a avenida de 

acesso, a Madre Leônia, e não havia dinheiro do Governo do Estado 

(...) 

Eu e o então prefeito Antônio Belinati fomos até Curitiba para falar com o 

Álvaro Dias 

(...) 

Álvaro tinha a vontade, mas não os recursos. E entendia, como bom 

administrador, que é preciso apoiar os empresários em seus 

empreendimentos, principalmente disponibilizando a infra-estrutura 

necessária. E nós trouxemos o progresso para essa região. 

Percebe-se, então, que há uma forte ação, por parte das elites, pressionando 

o poder público para atuação em seus proveitos e, para isto, se utiliza a ideologia, ou seja, 

cria-se argumentos para justificar a apropriação de recursos públicos, em nome do que é 

comumente chamado de “progresso da região”, quando, no entanto, as metas eram os 

lucros dos empreendedores. Acrescenta-se, ainda, que o Shopping recebeu da Prefeitura 

uma isenção, por 10 anos de IPTU (Imposto predial e territorial urbano), o que gerou e gera 

muitos protestos por parte dos comerciantes de outras áreas e que vem sendo contestado 

atualmente pelos proprietários do Royal Plaza Shopping (localizado no Centro Principal de 

Londrina), que também reivindicam uma isenção semelhante. 

Com isso, tal empreendimento é de total interesse econômico dos 

proprietários e não possui qualquer cunho social que justifique os investimentos públicos, 

mas a partir dos aparelhos de dominação do Estado, representado pelo poder público, isto 

se faz e se legitima através do discurso do “desenvolvimento”. 

Atualmente, com toda a infra-estrutura implantada na área do shopping e com 

a centralidade seletiva que se consolida, há o surgimento de loteamentos e condomínios 

verticais e horizontais fechados de padrão residencial de médio a elevado; e de dois campi 

de Universidades Privadas, implementados nas glebas de terras que constituíram o 

“estoque” das áreas que se valorizariam com a construção deste grande equipamento 

comercial e de serviços. 

                                                                                                                                                                                     
do shopping center) 
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3. Após o impacto, a reestruturação do espaço urbano 

Portanto, tem-se a realização de uma estratégia de incorporação imobiliária 

que se possibilita por uma conjuntura particular de modificação nas lógicas da 

movimentação dos fluxos de pessoas, que passa a ser mais seletiva, numa modificação do 

“status” de qualidade de vida, na busca da “natureza intocada”, da tranqüilidade e da 

segurança, o que se reflete num novo arranjo espacial que se dá como produto, condição e 

meio da reprodução capitalista. 

Sendo assim, aproximadamente dez anos após a implantação do Catuaí 

Shopping, inicia-se a (re)produção de novos espaços na sua área de entorno, conforme 

segue (ver figura 1): 

a) as imediações da margem direita do Lago Igapó II (Gleba 

Palhano), com um processo de verticalização destinado ao 

perfil de rendimento médio e elevado que, consideramos 

somente se tornou viável por dois principais motivos: a 

oportunidade de vista para o Lago e a facilidade de acesso 

ao Catuaí Shopping Center. Ressalte-se que a 

reestruturação é intensa, pois no ano de 2000 realizou-se 

sobreposição do Lago Igapó pela Avenida Maringá e, 

atualmente, está em obras, a construção da Avenida 

Ayrton Senna que facilitará ainda mais o acesso ao Catuaí 

Shopping. 

b) a instalação de dois grandes campi de duas universidades 

privadas (UNOPAR e Metropolitana/IESB), na Rodovia 

Celso Garcia Cid ao lado do Catuaí Shopping, mostrando 

uma centralidade particular que se instaura, pois passa a 

movimentar diariamente pessoas que possuem poder 

aquisitivo elevado, considerando os preços das 

mensalidades que variam de 300,00 a 1.300,00 reais. 

c) a implantação, de um hotel destinado a pessoas com poder 

aquisitivo de médio a elevado, o Confort Suítes, que se 

trata de uma rede internacional de hotéis – Choice Hotels 

International – que opera com as marcas Clarion, Quality, 

Comfort Suítes, Comfort Inn, Sleep Inn, Main Stay Suítes, 

Econo Lodge, Rodeay Inn, que possui o valor de diária 

para um adulto, em apartamento modelo “standart”, de 80 

dólares. 
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d) o surgimento de moradias universitárias, ao lado da 

Universidade Estadual de Londrina/UEL (próxima ao 

Catuaí Shopping Center), em blocos de apartamentos de 

um ou dois quartos, com aluguéis que variam de 300,00 a 

400,00 reais. 

e) a implantação de 12 loteamentos horizontais fechados a 

sudoeste do Catuaí Shopping Center (Gleba Ribeirão 

Esperançam e Cafezal), de padrão médio a elevado, 

representando um novo padrão de moradia e de “status” da 

qualidade de vida. Ressalte-se que a localização é da 

extrema periferia geométrica da cidade de Londrina, 

porém, geograficamente, representa um novo centro, no 

entanto, extremamente seletivo, excludente e com um novo 

teor de apropriação privada de áreas públicas. 

 

Assim, tem-se um conjunto de elementos que reforçam e são reforçados pelo 

novo arranjo espacial, de tal modo que o processo de construção é rápido e intenso, em 

todas as áreas anteriormente descritas, significando uma área de extremo interesse por 

parte dos proprietários fundiários, dos promotores imobiliários e dos proprietários dos meios 

de produção, sempre com a anuência e colaboração do poder público, que continua 

investindo em obras que reforçam a reestruturação da área. 
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É, ainda, importante mencionar e destacar, que a centralidade do Catuaí 

Shopping Center representa o início e a condução do processo, porém, atualmente, vários 

são os interesses e composições capitalistas que se reproduzem com os referidos 

empreendimentos citados, o que suscita elementos que conduzem a um debate com a 

afirmação de Luiz César de Queiroz Ribeiro (1997), de que: 

A essência da contradição da urbanização está no fato de a cidade 

representar um valor de uso complexo, importante para a produção e 

circulação de mercadorias e, no entanto, ela em si mesma não ser uma 

mercadoria 

(...) 

Com efeito, nenhum capital individual pode produzir o conjunto dos objetos 

imobiliários que determinam as condições da sua própria reprodução na 

quantidade, qualidade e na articulação espacial necessárias, e menos ainda 

pode induzir que outros agentes instalem atividades complementares à sua e 

localizadas em pontos do espaço que possam girar as necessárias 

economias externas para que ele se beneficie de condições extraordinárias 

de rentabilidade. 

(...) 

Historicamente, o Estado tem assumido papel de produtor e gestor destes 

elementos não-rentáveis do valor de uso complexo, sendo este o fundamento 

do que se convencionou chamar planejamento urbano. 

(RIBEIRO, 1997, p. 46) 

Há a necessidade do debate pois tem-se elementos de que a articulação dos 

empreendedores iniciais do Catuaí Shopping possuíam uma grande articulação com 

promotores imobiliários e proprietários fundiários, pelo motivo do controle do projeto, ou 

seja, a incorporação e construção, estava com a Construtora khoury, que foi quem levantou 

recursos para o empreendimento e que aufere grandes vantagens com as transações 

imobiliárias travadas na área em questão. Com isso, acredita-se que, neste caso, um capital 

teve a capacidade, não sendo o único, mas de articular os demais em seu favor, sempre 

com a colaboração do poder público em diferentes esferas. 

O impacto da construção do Shopping torna-se evidente, pois quando 

analisamos as moradias de estudantes ao lado da UEL, deve-se ressaltar alguns pontos: -

que o campus da referida universidade se localiza na mesma área aproximadamente a 30 

anos e nunca houve iniciativa desse tipo de empreendimento; -quando se observa a 
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verticalização às margens do Lago Igapó II, é necessário ressaltar que o Lago Igapó foi 

represado nos anos de 1950 e, ainda assim, tais construções somente surgem após a 

implementação do Catuaí Shopping; -quanto aos demais projetos, a percepção do impacto 

do Catuaí é mais evidente, pois foram áreas incorporadas e conectadas ao tecido urbano de 

Londrina somente após a construção do referido shopping. 

4. Conflito entre público e privado e a prática da segregação espacial 

Conforme anteriormente discutido, após a criação de possibilidades de 

comercialização e lucratividade em negociações por terras urbanas na Gleba Ribeirão 

Esperança na cidade Londrina, com a presença da articulação e centralidade do Catuaí 

Shopping Center, passam a ser construídos loteamentos horizontais fechados de padrão de 

médio a elevado, constituindo a presença de um considerável enclave fortificado, conforme 

chama Caldeira (2000), pois tem-se a formação de um conjunto de barreiras que mostram 

tal diferenciação que conduzem, indubitavelmente, às práticas de auto-segregação. 

Encontra-se em Bitoun (2003), uma importante discussão sobre a 

necessidade de atribuir um significado de violência às práticas segregacionistas, pois é um 

processo de isolamento forçado. Assim, o autor conduz seu raciocínio para a consideração 

de que a produção de um loteamento fechado não representa um processo segregativo, 

pelo motivo de a iniciativa partir da escolha dos que se isolam, no entanto, nos apoiamos em 

Lefebvre (1999) pensar que a segregação está relacionada ao rompimento de relações (leia-

se relações pessoais, pois sociais continuam sendo mantidas, na medida em que vivemos 

numa sociedade de classes que se organiza numa divisão social e territorial do trabalho) e, 

já que os muros representam – fisicamente – tal rompimento, consideramos um caráter de 

violência e de exclusão, inclusive do que é público, portanto, numa prática de segregação, 

que no caso, adjetiva-se como auto-segregação. 

A título de esclarecimento metodológico, ressalta-se a que a opção em se 

discutir apenas os loteamentos fechados e excluir do foco central de análise os condomínios 

horizontais fechados se deve pelo motivo da não possibilidade de localização de arquivos 

dos condomínios fechados junto à Secretaria de Obras/Seção de loteamentos, pois tratam-

se de empreendimentos que, por já serem resultado de um prévio parcelamento, não 

precisam ser novamente parcelados e aprovados e, por tal motivo, não precisam passar 

pela regulamentação da lei de parcelamento do solo urbano, constante no plano diretor, no 

caso, Lei nº. 7.483 de dezembro de 1998 e Lei 6.033 de 30 de dezembro de 1994, que 

dispõem sobre aprovação e fiscalização de loteamentos abertos e fechados. 

Portanto, pela dificuldade de dados sobre os condomínios fechados e pelo 

motivo de que loteamentos fechados possuem uma lógica que evidencia, um plus de 

segregação, pois se tem, ainda, uma prática de apropriação privada de terrenos públicos, 
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pois, conforme presente no capítulo III, Seção I, artigo 31 da Lei 7.483 (Parcelamento do 

Solo), todos loteamentos devem passar, para o domínio público, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) do total a ser parcelado da gleba original. Por tais motivos, optamos por 

discutir, com maior profundidade, os loteamentos fechados. 

No capítulo V da mesma lei (Parcelamento do solo), que dispõe sobre os 

loteamentos fechados especificamente, regulamenta o seguinte: 

Art. 56. É permitida a implantação de loteamentos com circulação fechada ou 

limitada ao poder público em geral, podendo o Poder Público, para isso, 

conceder direito real de uso de logradouros públicos, desde que atendidas as 

disposições legais vigentes e as seguintes condições: 

I – o loteador deverá encaminhar pedido de consulta, indicando a gleba, sua 

intenção e declarando estar ciente de que o loteamento deverá obedecer aos 

mesmos requisitos estabelecidos nesta lei para parcelamentos; 

(...) 

III – a área passível de fechamento, com controle de acessos, deve atender 

aos seguintes requisitos: 

 a)adequar-se ao estabelecido na Lei do Sistema Viário e não 

interromper a continuidade de vias arteriais e coletoras; 

(...) 

e)as áreas destinadas a equipamentos comunitários públicos ou uso 

institucional, bem como as de preservação ambiental e de fundo de vale não 

serão objeto de concessão de uso por parte do Poder Público, devendo estas 

localizar-se externamente; 

f) os espaços livres de uso público serão acrescidos em 5 % (cinco por 

cento) sobre o disposto no artigo 31 desta lei; 

(...) 

h) as áreas destinadas a uso institucional deverão ser externas ao 

loteamento e respeitar o percentual de 3% conforme art. 31 

(Grifos nossos) 

Portanto, os loteadores que requisitam o direito real de uso de áreas públicas, 

ou seja, o direito de construírem muros que excluam o restante da população do acesso das 
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mesmas, devem doar ao poder público, assim como no parcelamento de todos os 

loteamentos, 35% da área a ser loteada, acrescida de 5 %, pelo fato de ser fechado, o que 

representa, que os loteamentos fechados possuem áreas públicas dentro de seus muros, 

que são usadas como privadas, o que possibilita a reflexão de que se constitui num ato de 

violência e é uma prática de segregação. 

5. A produção de loteamentos fechados na antiga Fazenda Palhano 

A Fazenda Palhano, de propriedade de Mábio Gonçalves Palhano, foi 

subdivida pela Lei Municipal 1794, de 02 de março de 1971, constituindo subdivisões que 

permaneceram sem outros parcelamentos em lotes e sem edificações até 1992, quando, a 

partir de então, se tem a aprovação de novos parcelamentos em loteamentos, conforme se 

verifica na tabela 5. Em suas subdivisões constituíram-se as Glebas Palhano, Cafezal e 

Ribeirão Esperança. 

Tabela 5. Loteamentos fechados aprovados na Antiga Fazenda - Palhano Município de 

Londrina - 2004 

 

Loteamento Gleba 
Data de 

aprovação 
Lotes 

Área total 
dos 

loteamentos 
(m2) 

Loteador 

1.Terras de Santana II Fazenda Palhano 29/07/1992 182 331.728,17 
Administradora 
Santana 

2. Guanabara 
Boulevard/Parque 

Fazenda Palhano 23/12/1994 11 * 
Guimarães 
Consultora de 
Imóveis 

3. Royal Golf Residence Fazenda Palhano 06/11/1995 179 637.109,84 
Teixeira & 
Holzmann 

4. Vale do Arvoredo Cafezal 01/08/1997 208 112.442,67 
Vectra Construtora 
LTDA 

5. Recanto do Salto – 
Loteamento em Chácaras 

Cafezal 30/12/1997 191 936.000,00 
M.G.R. 
empreendimentos 
Imobiliários 

6. Catuaí Parque 
Residence  

Fazenda Palhano 24/04/1998 71 45.000,00 
SET – Construção 
e empreendimenos 
LTDA 

7. Pitanguá Fazenda Palhano 02/09/1998 64 71.460,23 
Feliciano Gomes 
dos Santos Netto 

8. Estância Bom Tempo Cafezal 06/12/1999 171 657.600,00 Incorporadora Bom 
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Tempo 

9. Alphaville Londrina Fazenda Palhano 06/08/2002 525 661.581,96 Jorge Badin 

10. Royal Park Residence 
& Resort 

Cafezal 07/02/2002 181 300.000,00 
Teixeira & 
Holzmann LTDA 

11. Royal Tennis 
Residence & Resort 

Cafezal 12/07/2002 262 796.192,36 
Teixeira & 
Holzmann LTDA 

12. Sun Lake Residence Cafezal 12/12/2002 118 609.900,00 
Royal Loteadora e 
incorporadora S.C. 
LTDA 

13. Estância Senhorinha Cafezal 09/03/2004 90 423.500,00 
JM 
Empreendimentos 
Imobiliários LTDA 

Total - - 2.461 5.232.350,68 - 

Fonte: DTI/SEOV/Setor de loteamentos/Prefeitura Municipal de Londrina, 2004. 

* Dados não disponíveis 

Tais loteamentos representam uma nova etapa no processo de estruturação 

do espaço urbano de Londrina, sendo uma área que, pela centralidade diferenciada que se 

expressa, de acordo com o poder aquisitivo, inicia a produção de um espaço de moradia de 

elites, sendo que o preço do metro quadrado nos loteamentos fechados varia de 100 a 300 

reais e, considerando que os lotes possuem áreas consideráveis, trata-se de uma área com 

evidência de homogeneidade social e espacial (ver tabela 6). No entanto, é importante 

salientar que ainda pode-se encontrar casas modestas nos loteamentos abertos da área, 

pois os mesmos, possuem origem diacrônica e permanecem, atualmente, enquanto 

fragmentos. 

Tabela 6. Áreas dos loteamentos fechados aprovados na Antiga Fazenda - Palhano 

Município de Londrina - 2004 

Loteamento 
Área total dos 
loteamentos 

(m2) 

Área média dos lotes 
(m2) 

Área média construída 
por lote 

(m2) 
Recanto do Salto – 
Loteamento em Chácaras 

936.000,00 2.654,28 243,90 

Royal Tennis Residence & 
Resort 

796.192,36 *** *** 

Alphaville Londrina 661.581,96 *** *** 

Estância Bom Tempo 657.600,00 ** ** 

Royal Golf Residence 637.109,84 1.613,49 513,14 

Sun Lake Residence 609.900,00 *** *** 
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Estância Senhorinha 423.500,00 ** ** 

Terras de Santana II 331.728,17 878,02 240,64 
Royal Park Residence & 
Resort 

300.000,00 *** *** 

Vale do Arvoredo 112.442,67 346,50 205,20 

Pitanguá 71.460,23 677,38 363,57 

Catuaí Parque Residence  45.000,00 424,39 269,50 
Guanabara 
Boulevard/Parque 

* * * 

Total 5.232.350,68 1099,01 305,99 
Fonte: DTI/SEOV/Setor de loteamentos/Prefeitura Municipal de Londrina, 2004. 

* Dados não obtidos 

** Não possuem construção 

*** Em fase de desmembramento oficial, porém, na prática, já existem edificações. 

Observando a tabela 6, percebe-se que trata-se de uma área em o ritmo de 

edificação vem se intensificando. Alguns dos maiores loteamentos ainda não estão 

desmembrados, mas estão em fase de vendas e de dotação de infra-estrutura, o que faz da 

área um verdadeiro canteiro de obras, onde encontra-se uma dinâmica intensa e a 

instalação de uma escola de primeiro grau. (ver fotos) 

  

Foto 1. Vista do Alpha Ville Londrina, 2004. Obs. Foto 
tirada de dentro do Catuaí Shopping Center 

Foto 2. Vista do Royal Golf Residence & Resort. 
Percebe-se a grande porção de áreas vazias de 
interregno. Ao fundo casas, o campo de Golf e o lago, 
onde se realizou, recentemente, um show particular 
de Marina Lima. 
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Foto 3. Vista da Escola “St. James School” 
Foto 4. Vista panorâmica da reestruturação da 
Avenida Mábio Golçalves Palhano. Ao fundo o 
Loteamento Terras de Santana II 

 

Tem-se, portanto, uma produção de moradias com uma nova característica 

para a cidade de Londrina, onde a segregação é algo evidente,e constituiu uma parte do 

processo de reestruturação do espaço urbano, aumentando, ainda mais, a diferença entre 

ricos e pobres e, diminuindo as possibilidades de convivência. 

Percebe-se que as estratégias imobiliárias que acompanham as diferentes 

expressões de centralidade, conforme anteriormente discutido sobre o importante papel de 

articulação do Catuaí Shopping Center, de modo que seus empreendedores atuaram como 

proprietários fundiários, incorporadores, construtores e captadores de financiamentos, o que 

lhes garantiu oportunidades de projetar os processos futuros e auferir grandes vantagens, 

pois, analisando a procedência dos loteadores, tem-se que são todas empresas 

londrinenses, inclusive no loteamento do Alpha Ville Londrina, que se trata de uma espécie 

“franquia”, onde se adota o chamado “Conceito Alpha Ville”. Porém, na prática, o proprietário 

e loteador é um empresário londrinense que foi um dos participantes da construção do 

Catuaí Shopping Center, como se observa na fala de Renato de Albuquerque, presidente da 

Alpha Ville Urbanismo: 

O conceito Alpha Ville chega a Londrina para fazer parte dessa história, 

oferecendo um alto padrão de qualidade de vida para os seus moradores e 

contribuindo com a obra de grandes empreendedores que fizeram desta 

cidade que tem a segunda economia mais forte do Paraná e a terceira do Sul 

do país. Temos o prazer de ter como parceiro um desses homens, o Dr. Jorge 

Badin, personalidade conhecida e respeitada, responsável pelo surgimento do 

Catuaí Shopping Center, um dos principais pontos de referência da cidade, 

junto ao qual Alpha Ville Londrina assume, desde já, um papel fundamental: 

contribuir para o crescimento cada vez mais rápido da região Sul e a 

continuidade desse admirável processo de fortalecimento econômico que fez 

de Londrina um dos melhores locais para se viver e investir. 

(Revista Viver a vida Alphaville. Edição especial VI – Alphaville Londrina, 

Agosto de 2002) 

(grifo nosso) 

Portanto, percebe-se além do discurso desenvolvimentista e de uma 

estratégia de marketing de vincular as vendas dos lotes à proximidade com o Catuaí 
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Shopping, uma relação direta com os seus empreendedores, pois o Sr. Jorge Badin é o 

proprietário fundiário e atua como loteador.11 (conforme tabela 5) 

6. Considerações finais 

Contudo, encontra-se a estruturação de um espaço arranjado de maneira a 

gerar um impacto em forma de rebatimento, pois, enquanto o Catuaí Shopping Center 

propiciou o início da produção do espaço em questão, atualmente, esta nova lógica de 

produção também interfere nas ações no shopping, sendo um dos motivos de sua recente 

expansão, que permitiu uma grande home center, destinada, em parte, para atender as 

obras dos loteamentos dos arredores. Outra forte modificação na expansão do shopping, foi 

a abertura de um novo portão de acesso, voltado para o Alpha Ville Londrina. 

Assim, reforçamos a afirmação de Henri Lefebvre (1999), de que o essencial 

do espaço urbano está na centralidade, pois garante a articulação entre forma, função, 

estrutura e processo, sendo a dinâmica que se constitui como produto, condição e meio 

para as relações capitalistas de produção. 

Portanto, na etapa inicial de produção da cidade de Londrina as articulações 

das elites se davam sobre o Centro Principal, pois era o local de seus focos de interesse. 

Atualmente, com o processo de descentralização e de redefinição da centralidade na cidade 

de Londrina, tem-se, com a difusão da centralidade, a difusão e diferenciação dos interesses 

econômicos das elites, sendo a área da antiga Fazenda Palhano uma amostra do novo 

arranjo espacial no processo de estruturação do espaço urbano londrinense. 
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