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É de suma importância a compreensão do centro de qualquer cidade pois o centro é reflexo 

dos processos produtivos internos e externos da mesma . É no centro que vai se concretizar 

as trocas e comércios de tudo o que envolve o funcionamento da cidade para com seus 

habitantes. 

Como é grande a relevância sobre o centro, realizamos esta pesquisa a qual tem como 

objetivo delimitar o centro da cidade de Bom Sucesso- Pr, que pertence a Messorregião 

região norte – central do estado do Paraná, esta tem uma área de 24.556 quilômetros 

quadrados, sendo uma das mais extensas do estado. Contém 79 municípios. Representa a 

segunda maior concentração demográfica do estado com 70,21 habitantes por quilômetro 

quadrado. Sua população, em 1996, era de 1.724.115 habitantes o que correspondia a 

19,15 % do total do Paraná. 

Em 1996, 84,79 % de sua população já habitava as cidades, é uma da regiões mais 

urbanizadas do estado, já a população especificamente de Bom Sucesso, em 2004, 

segundo a revisão populacional do IBGE, é de 5689. 

 Nessa Messorregião estão dois dos maiores polos regionais do Estado , Londrina e 

Maringá, que tem uma centralidade regional muito forte. Temos também os municípios de 

Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul, com um considerável nível de atração. 

Quanto à cidade de Bom Sucesso, aborda nesta pesquisa, é pouco desenvolvida e é de 

grande importância que venha a nosso conhecimento um estudo sobre seu centro para que 

se possa entender melhor a dinâmica da mesma, e consequentemente se averiguasse a 

sua relação com a respectiva região citada. Para que isto fosse realizado, procurou- se 

verificar a importância das atividades de comércio e prestação de serviços existentes na 

cidade e para verificar se este mesmo possui um grau de centralidade, que seria a relação 

do centro com a cidade e a região em que ela esta inserida, averiguou- se, este processo, 

no contexto dos fluxos internos e externos da cidade. 

É ainda importante frisar que para dar fundamentação teórica ao nosso trabalho 

utilizamos de revisão biográfica sobre o assunto centro/centralidade, e para compreender 
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em que grau estes processos se manifestam na cidade, realizamos também uma pesquisa 

de campo, onde entrevistamos alguns representantes de diversos segmentos sociais da 

cidade como proprietários de comércios, comerciários, auxiliares de escritório, padeiro, 

fotógrafos entre outros. A faixa de idade dos entrevistados foi de 16 a 61 nos e durante a 

pesquisa procuramos pelo menos um representante de cada tipo de comércio. Além disto 

ainda foi feita uma observação empírica quanto ao local para onde todos se convergem para 

a realização de atividades como compras e lazer. 

Abordagens Sobre Centro e centralidade 

Como já foi visto, um dos objetivos deste trabalho é delimitar o centro da cidade de Bom 

Sucesso e verificar qual é o grau de centralidade que este centro possui. Para que esta 

discussão seja feita é essencial que venha ao nosso conhecimento o assunto referente ao 

tema centro/centralidade. Como se faz necessário estaremos neste momento fazendo 

abordagens sobre o assunto pois SILVA RIBEIRO(2001) relata que a compreensão das 

diferentes concepções teóricas que abordam a noção de centro e centralidade são 

indispensáveis para o entendimento da forma urbana, passando pelo conceito de 

estruturação urbana. Como pode- se ver é de grande importância relatar sobre tal, pois 

partindo do centro da cidade pode- se entender sua estrutura por completo. 

 Abordando a ótica da visão da estrutura urbana podemos ver que o centro é considerado 

um local fixo, onde se preocupa apenas com questões como a localização e descrição da 

área em estudo onde se estabeleça modelos que dêem conta de explicar a forma de espaço 

urbano. Este modo de abordagem de centro é defendida pela Escola Estruturalista de 

Chicago que buscou uma matematização da geografia e influenciou grande parte das 

pesquisas urbanas no mundo, inclusive no Brasil. Esta mesma escola recebeu bastante 

criticas da Escola Francesa Clássica , que estudava mais sobre a gênese histórica e sobre 

as características físicas da área em estudo. 

 Então sobre a visão da Escola de Chicago apresentarmos a seguir um resumo feito por 

Johnson (1974) , sobre cada uma das teorias da mesma. 

O primeiro modelo apresentado foi o das "Áreas Concêntricas" formulado por Burgess em 

1923, a qual se fundamentava na consolidação do CDB urbano (Central Busines District), o 

centro de negócios e este seria circulado por areas industriais de transição, em seguida por 

áreas de moradia operária e posteriormente, de moradia burguesa. 

A segunda teoria, apresentada por Jhonson é a "Teoria Setorial" criada por Hoyt em 1939, 

sendo considerada um "aperfeiçoamento" da Teoria Comcêntrica, porque também dava 

fundamental importância ao CDB urbano, como agente centralizador, porém acrescentaria o 

uso industrial que não encaixava na teoria anterior. 
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 A terceira teoria exposta, é a dos "Núcleos Múltiplos", a qual foi formulada por Harris e 

Ullman que aceita a existência de centros secundários espacializados pela cidade, por isso 

é considerada a mais completa. Jhonson até relata que esta teoria deveria servir de guia 

orientador aos estudos de estrutura urbana. 

 Johnson apresenta, em sua obra, três características principais de centros urbanos: 

acessibilidade, verticalização e ausência de população. Ele relata que "a acessibilidade é o 

fator mais dominante , o que dá seu caráter ao centro da cidade, este é o setor da cidade ao 

qual se pode chegar com maior facilidade desde o restante da área edificada" 

 É de grande importância que o centro tenha uma boa acessibilidade pois é para este 

mesmo que todos vão se deslocar em busca de várias atividades que ali se encontram. 

Para que seja especificado ainda mais nossa discussão sobre centro/centralidade 

estaremos agora procurando conceituar os dois termos através de alguns autores. 

Corrêa identifica o centro como àrea central que pode ser o centro principal tradicional como 

forma espacial e chama de centralização o processo espacial que originaria o centro. 

 Castells define como centro o lugar ou lugares. A centralidade, para ele , define- se através 

das relações entre(s) centro(s) e a estrutura urbana e suas diferentes expressões. Já para 

Beltrão Espósito "a centralidade é entendida enquanto processo, e o centro ou os centros 

urbanos como expressão territorial". Ou ainda que a centralidade é expressão da dinâmica 

de definição/redefinição das áreas centrais e dos fluxos no interior da cidade. 

 Vale ressaltar que através destas conceituações estaremos procurando trabalhar sobre o 

centro da cidade de Bom Sucesso_ Pr , apesar de ter feito estas breves abordagens no 

decorrer do trabalho estaremos ainda voltando a falar sobre este assunto. 

O centro e a centralidade da cidade de Bom Sucesso- Pr 

Uma das primeiras questões relevantes da pesquisa é identificarmos se a cidade de Bom 

Sucesso possui um centro . Sobre a localização do centro e as formas de centralidade 

Beltrão Spósito nos lembra que : 

“No interior da cidade o centro não está necessariamente no centro geográfico e nem 

ocupa o sítio histórico onde esta cidade se originou, ele é antes de tudo ponto de 

convergência/divergência, é o nó de sistema de circulação, é o lugar para onde todos 

se deslocam para a interação, destas atividades ai localizadas com outros que se 

realizam no interior da cidade ou fora dela. Assim, o centro pode ser qualificado 

como integrador e dispersor ao mesmo tempo” (P. 7). 
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A Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores da cidade nos informaram que não existe 

uma Lei Municipal que delimite a área geográfica do centro da cidade, apenas para os 

moradores mais antigos existe um marco ao lado da Igreja Matriz que define o centro 

geográfico da área da planta implantada pela Companhia Colonizadora. Observamos, que 

os órgãos competentes nunca se preocuparam com o assunto até os dias de hoje. 

Para delimitar a área de existência do centro e possível manifestação de centralidade 

realizamos um levantamento da localização dos comércios da cidade buscando identificar 

os pontos de concentração bem como os lugares de maior fluxo de pessoas na busca de 

comércios e serviços. 

 Como podemos ver no Mapa 1, delimitamos a área que compreende comércios típicos de 

centro entre a Avenida Júlio Alves Machado, Praça Padre Ângelo Casa Grande, Rua José 

Pereira, Rua Hiromassa Yokoyama, Rua Delegado Pedro Silveira e Rua Fênix. Observamos 

que a área central não se desenvolve ao longo das vias citadas mas nos pontos de contato 

entre elas sendo uma área reduzida em termos geográficos. Porém, é para este lugar para 

onde se dirigem as pessoas que desejam o consumo de bens e serviços. Criamos também 

esta tabela que podemos ver abaixo para fazermos a localização exata de cada 

estabelecimento de acordo com o mapa 

Localização e Função dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais de Bom 
Sucesso. 

 

 NOME DO ESTABELECIMENTO 
 

LOCALIZAÇÃO 
 
RAMO DE ATUACÃO 

   
Mercado São Jorge Av. Júlio Alves Machado 

Quadra 2 – lote 5 
Venda de genêros alimenticios 

Fábrica Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 2 – lote 6 

Fábrica de móveis 
 

Escritório Ns de Fátima Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 2 – lote 9 

Escritório de contabilidade 
 

Borracharia do Parra  Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 6 – lote 1 e 1 

Conserto e venda de pneus 

Novo Mercadão dos Tecidos Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 7 – lote 7 

Venda de Roupas em geral 

Luzibeti confecções Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 7 – lote 6 

 Venda de Roupas em geral 

Escritório Ns Aparecida Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 7 – lote5 

Escritório de contabilidade 

Banco HSBC Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 7 – lote 5 

Banco 

Bar do Artur Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 7 – lote 2 

Venda de bebidas no balcão e 
salgados  

Loja da Luzia Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 7 – lote 2 

Venda de artigos para presente 

 
Farmácia Avenida 

Praça Pe Ângelo Casa Grande 
Quadra 3 – lote 8 

Venda de medicamentos 
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Rações Iara Praça Pe Ângelo Casa Grande 
Quadra 3 – lote 8 

Casa Agropecuaria 

Mercado Primavera Praça Pe Ângelo Casa Grande 
Quadra 3 – lote 9 

Venda de genêros alimenticíos 

Depósito São Marcos Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 3 – lote 10 

Venda de Materiais para a 
construção civil 

Cristal Calçados  Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 8 – lote 6/7r 

Venda de calçados 

Loja Santo Antônio Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 8 – lote 6/7r 

Venda de Moveis 

Deposito RS Suaigher Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 8 – lote 4 

Venda de Materiais para a 
construção civil 

Foto União Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 8 – lote 3 

Tira fotos e revela filmes 

Panificadora e Padaria Pão Quente Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 8 – lote 2 

Venda de pão 

Açougue NS Aparecida Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 8 – lote 2 

Venda de carnes em geral 

Bar do Bezerra Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 8 – lote 1 

Venda de bebidas em geral 

Termo Cabo Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 5 – lote 1 

Indústria de fios Témicos 

Funilaria e Pintura São 

Marcos 

Av. Júlio Alves Machado 
Quadra 1 – lote 8 

Pintura e reformas de automoveis 

Clayana Confecções Rua José Pereira 
Quadra8 - lote 6/7a 

Venada de roupas 

LEBRÃO Rua José Pereira 
Quadra8 - lote6/7a

Vendas de genêros escolares e 
presentes 

A Predileta Rua José Pereira 
Quadra8 - lote8 

Venda de roupas 

Casa Paraná Rua José Pereira 
Quadra8 - lote9 

Venda de alimentos 

Bar do Mané Rua José Pereira 
Quadra8 - lote11b 

Venda de bebidas no balcão 

Sorveteria Tropical Rua José Pereira 
Quadra8 - lote11a 

Venda de sorvetes, massas e 
bebidas e lanches. 

Lanchonete varanda  Rua José Pereira 
Quadra8 - lote11r 

Venda de bebidas no balcão 

 Bar do Marcão Rua José Pereira 
Quadra 7 - lote 1R 

Venda de bebidas no balcão 

Bazar e Livraria Bom Sucesso Rua José Pereira 
Quadra7 - lote1R 

Venda de roupas e artigos para 
escola 

Armarinhos são bento Rua José Pereira 
Quadra7 - lote 18 

Venda de r0oupas e artigos de 
bazar 

Lotérica Bom Sucesso Rua José Pereira 
Quadra7 - lote18 

Loterica da caixa 

Soveteria do Bileck Rua José Pereira 
Quadra7 - lote17 

Venda de sorvetes, massas e 
bebidas e lanches. 

Arco Íris Confeccão Rua José Pereira 
Quadra7 - lote16 

Venda de roupas  

Eletrônica Central Rua José Pereira 
Quadra7 - lote16 

Consertos eletrônicos em geral 

Salão Estrela Rua José Pereira 
Quadra7 - lote16 

Corte de cabelo masculino e 
barbeador 

Mercado Calçadão Rua José Pereira 
Quadra 7 – lote16 

Vendas de alimentos, secos e 
molhados 

Lanchonete Estalone  Rua José Pereira 
Quadra12 - lote 1 

Vendas de bebidas no balcão 

Adry Leny Presentes Rua José Pereira 
Quadra12 - lote12 

Artigos para presentes 
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Center Bike Rua José Pereira 
Quadra112 - lote12 

Conserta bicicleta 

Nascimento presentes Rua José Pereira 
Quadra 12 – lote1r 

Venda de presentes de baixo preço 

Salão do Marcelo Rua José Pereira 
Quadra12 - lote1r 

Corte de cabelo masculino 

Bar São Jorge Rua José Pereira 
Quadra 12 – lote1r 

Venda de bebidas no balcão 

Eletrônica Rua José Pereira 
Quadra12 - lote1r 

Conserto de aparelhos eletrônicos 

Mercearia NS de Lurdes Rua José Pereira 
Quadra2 - lote2 

Venda de secos e molhados 

L E L Modas Rua José Pereira 
Quadra2 - lote2 

Venda de roupas 

Bar do Orofídio Rua José Pereira 
Quadra13 – lote7a 

Venda de bebidas no balcão 

Mercearia Rua José Pereira 
Quadra13 - lote7r 

Venda da secos e molhados 

Açougue do NÁ Rua José Pereira 
Quadra13 - lote8 

Venda de carnes e bebidas em 
geral 

Oficina São Paulo Rua Hiromassa Yokoiama 
Quadra 13 – lote 2 e 1 

Consertos mecânicos de 
automóveis em geral e funilaria e 
pintura 

Rana Isa Confecções Rua Hiromassa Yokoiama 
Quadra 8 – lote 16 

Venda de roupas 
 

Doce Mel  Rua Hiromassa Yokoiama 
Quadra 3 – lote 5b 

Fábrica de doces 

Auto Peças São Paulo Rua Hiromassa Yokoiama 
Quadra 1 – lote 2  

Venda de peças para todo tipo de 
veículos  

Farmácia Coração de Jesus Rua Emílio Parra 
Quadra 24 - lote 2  

Venda de medicamentos 

Ginga Pura Rua Delegado Pedro Silveira 
Quadra3 – lote 7 

Venda de roupas de grife 

Supermercado São Pedro Rua Delegado Pedro Silveira 
Quadra3 – lote 5 

Venda de alimentos e bebidas e 
vários artigos para a casa  

Emanuelly Cosméticos Rua Delegado Pedro Silveira 
Quadra2 – lote 1 

Venda de produtos de beleza para 
mulheres 

Claudia Presentes Rua Delegado Pedro Silveira 
Quadra2 – lote 11 

Venda de artigos de R$ 1,99 e 
produtos do Paraguai 

Feira de Calçados Rua Delegado Pedro Silveira 
Quadra2 – lote 1 

Venda de calçados 

Padaria Pães Doces Rua Delegado Pedro Silveira 
Quadra23 – lote 21 

Venda de pães e bolos de tipos 
variados 

Bar e Mecearia Santa Rita de Cássia Rua Delegado Pedro Silveira 
Quadra24 – lote 7a 

Venda de bebidas no balcão 

Quitanda do Dinho Rua Hiromassa Yokoyama 
Quadra7 – lote 11 

Venda de verduras e frutas em 
geral 

Metamorfose Dacing Club Rua Fênix 
Quadra – 9 lote - 3 

Clube de apresentações e dança  

Auto Posto Santa Rita BR 369 Km 1 
Quadra 7 – lote C e D 

Venda de combustíveis, 
lubrificação e lavagem de Auto 
moveis 

Farmácia Bom sucesso Quadra 8 Venda de medicamentos em geral 
Pastelaria  Quadra 8 Venda de pasteis 
 
Xiquita Bacana  

Rua Fênix 
Quadra – 9 lote - 3 

Pastelaria e petiscaria 

Banco sicredi Quadra- 3 lote – 4 Operações financeiras 
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Verificamos também a existência de outros comércios e serviços em outros pontos da 

cidade porém não articulados não gerando nenhuma manifestação de centralidade. 

A cidade não possui uma grande população e ainda as médias de salários são 

baixas, o que dificulta o crescimento da cidade, e reforça a existência de um centro único, 

monopolizador que concentra as atividades comerciais e serviços. 

Constatamos, que a região central ainda abriga moradores, sendo na maioria comerciantes 

que possuem, no fundo das lojas, residências, o que nos demonstra que, na área central da 

cidade não esta ocorrendo à degradação econômica comum nestas áreas em cidades 

média e grande. Já no fim da pesquisa, averiguamos de que há indícios de prostituição na 

area central o que indicaria um princípio de degradação social no que se toca a algumas 

pessoas que ali freqüentam. 

Mapa 1: Delimitação da area que compreende a comércios típicos 
de Centro 

 
 

 
Legenda: 
                        Estabelecimentos comerciais 
 
Escala: 1 : 5000 
 
Organizado por: SILVA, Juliano Alves  

Voltando a falar do centro Castells delineia- o em três categorias: 
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“a primeira seria a do centro detentor de uma prerrogativa ao mesmo tempo 

integradora e simbólica, e diríamos , que se expressa através da história e da 

ideologia empiricizada na paisagem e nas obras presentes no centro, a 

segunda categoria seria a do centro compreendido como um espaço de 

trocas e de coordenação de atividades que se descentralizam, a terceira seria 

a do centro compreendido como “núcleo lúdico”, e que não se reportaria 

apenas ao aspecto diretamente funcional de espetáculos e centros de 

diversão, mas da sublimação do ambiente urbano através de toda uma gama 

de escolhas possíveis e valorização de uma disponibilidade de consumo” 

 No centro da cidade de Bom Sucesso ainda podemos encontrar prédios de épocas antigas, 

construídos de madeira, que vem retratar o passado da cidade podemos ressaltar que 

(neste mesmo) de um modo em geral também ha trocas e áreas de lazer, o que ainda não 

aconteceu foi um desdobramento do mesmo para outras áreas. Como pode-se ver as 

classificações Castelles são realmente aplicáveis até mesmo em uma cidade de pequeno 

porte. 

Então depois de termos o centro delimitado, realizou-se uma pesquisa no comércio 

localizado nesta área para verificar o grau de atração e freqüência dos consumidores da 

região e da própria cidade, para que assim pudéssemos saber como está a relação deste 

centro com a mesma e principalmente com a região que ela esta inserida , e foi averiguado 

que cerca de 82,35% dos estabelecimentos afirmaram que possuem fregueses de outras 

cidades. Quanto à freqüência, 50% dos consumidores é semanal, 35,71% mensal, 7,14% 

diária e 7,14% quinzenal. O dia preferido é o sábado, principalmente entre os dias 5 e 15 do 

mês. Isto é explicado pelo fato de que a grande maioria recebe pagamentos neste período, 

uma vez que na opinião dos entrevistados, a maioria dos consumidores é assalariada. Isto 

também justifica o a preferência pelas compras ( aos sábados) uma vez que muitos 

trabalham durante a semana. 

Quando indagamos quais os motivos que estimulam os consumidores de outras cidades a 

freqüentarem o comércio local a maior parte relatou que é o preço bom e a qualidade dos 

produtos e dos serviços prestados, mais também houve relatos como localização do 

comércio, que foi o caso das lanchonetes, e o conhecimento do serviço pelo diálogo popular 

que sai de boca em boca. Alguns também disseram que pessoas vinham porque eram 

antigos habitantes e estavam voltando ali para visitar amigos e parentes e daí, utilizavam 

comércio. 

Sobre a origem (das cidades) destes consumidores constatamos que os mesmos 

têm origem nas cidades de São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul, Itambé, São João do Ívaí e 

Marumbi, nos distritos de São José e de Mariza. 
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A cidade de São Pedro do Ívai foi a mais citada com 85,71%, seguida de Jandaia do 

Sul e Marumbi. O que explica o grande número de pessoas da cidade de São Pedro do Ívai 

é a proximidade geográfica das mesmas estimulando a competição entre os dois centros 

pela centralidade da região. Porém, a surpresa para a nós, foi à cidade Jandaia do Sul, pois 

o centro desta abriga atividades comerciais superiores às demais da região, e um grande 

número de jandaienses são estimulados a deslocarem-se para realizarem suas compras em 

Bom Sucesso. 

Outra situação analisada é a do distrito de Mariza pertencente a São Pedro do Ívaí e 

a deSão José pertencente à Jandaia do Sul, localizados entre estas cidades e Bom 

Sucesso, acabam, por vantagens citadas acima a procurarem realizar suas compras nesta 

última. 

Entre os comerciantes que afirmavam não possuírem fregueses assíduos de outros 

municípios, perguntamos se seu comércio oferecia algum serviço ou produto diferenciado 

que não seria encontrado nas cidades vizinhas e constatamos que destes, 64,70% não 

oferece, 23,52% oferece e 11,76% oferece um pouco. 

   Sobre o uso da propaganda observamos que 94,11% não utilizam nenhum veículo e 

apenas 11, 76% pretende realizar alguma divulgação. Acreditamos que isso demonstra uma 

certa estagnação do comércio que não vê possibilidades de aumentar sua fatia no mercado 

regional. 

Sobre as origens dos fornecedores contatamos que a maioria vem de cidades da 

grande região norte- central como Apucarana, Arapongas , Londrina, Ivaiporã, Sarandi, 

Tamarana e Também alguns atacadistas de Minas Gerais , Santa Catarina e São Paulo. A 

importância de sabermos a origem dos fornecedores é que, para estes lugares se transfere 

parte da renda produzida na cidade. 

A maioria dos fornecedores chega aos comércios centrais da cidade através de seus 

vendedores (52,445 %).Embora a utilização de Televendas, Catálogo de Correio tenha 

aumentado. Em alguns casos os comerciantes locais vão ao encontro dos produtos. 

Pode- se ver então que a cidade tem um centro único que por sinal interfere no espaço de 

toda a mesma e além do mais chega a ter consumidores da região em que este centro se 

encontra . 

 Pois segundo BARROS DUARTE ( 1974) 

"As cidades são pontos de concentração , para ela, ao mesmo     tempo, convergindo e 

divergindo fluxos comerciais, financeiros, sociais, administrativos e outros. Tem se, desse 
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modo, a Região Funcional Urbana definida pelo espaço que corresponde à área de atuação 

de um. centro. 

A escala em que o processo é considerado pode variar a dimensão mundial até uma cidade 

, alterando proporcionalmente a concepção do lugar central (...)" 

A idéia da autora é perfeitamente condizente com a situação da cidade de Bom Sucesso, 

pois como já foi visto a área central da mesma vem atraindo pessoas em escala regional. 

Mais uma vez está provado a importância do estudo do centro de um município e a maneira 

como este influencia no espaço (em uma escala a ser verificada), 

 Outro fato importante a ser abordado é que durante a realização desta pesquisa , que foi de 

agosto de 2003 a julho de 2004, observou se várias mudanças, como se pode ver as 

ocorridas na área do centro que foi por nós delimitado, ver mapa 2. Estaremos neste 

momento voltando nossa discussão para estas mudanças. 

Dentre as mudanças que ocorreram foi verificado que quatro estabelecimentos fecharam 

suas atividades e que nos lugares destas surgiram outras atividades comerciais. Foi 

constatado também que algumas lojas mudaram na área central para outros prédios sendo 

que dois passaram a ser proprietários e cinco procuraram vantagens como aluguel mais 

barato ou um maior espaço. 
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Mapa 2: Mudanças Ocorridas no Período de Agosto de 2003 a julho de 2004 

        
Organizado por: SILVA, Juliano Alves      
Legenda: 
                        Estabelecimentos comerciais                        Escala:1 : 5000 
                        Estabelecimentos que mudaram de espaço   
 

 

É importante destacar que uma das mudanças de mais peso para a área central e 

consequentemente para o município, foi o fechamento do Banco HSBC, tínhamos o 

funcionamento do mesmo e mais uma agência do Banco SICREDI. Com o seu fechamento 

ficamos só com um posto de atendimento de uma cooperativa que está se expandindo ao 

contrário do HSBC que é um banco encontrado no Brasil inteiro e de projeção internacional. 

Além disso podemos observar que forma- se grandes filas, no SICREDI, devido ao número 

de funcionários que tem na agência, por este problema a mesma está cogitando uma 

mudança de prédio procurando um espaço maior . Mas o município não teve só perdas de 

peso, também tivemos umas inovações que merecem destaque neste centro como o caso 

da abertura de uma clínica de fonoaudiologia onde a sua responsável saiu da cidade para 

adquirir os referentes estudos e então fez o retorno e abriu o seu consultório .O mesmo está 

 14493



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

para acontecer como a abertura de uma clínica de psicologia que vai ser inaugurada 

também no centro . Nas cidades de mesmo porte de Bom Sucesso não se observa estes 

tipos de clínicas , ou seja, vai ser um diferencial que a cidade vai oferecer com relação as 

vizinhas de mesmo porte ou as vezes até maior , será mais um motivo para atração de 

pessoas da região e consequentemente teremos um fortalecimento deste centro. 

Considerações Finais 

Vimos então que, de acordo com a revisão bibliográfica, que o centro não está 

necessariamente no centro geográfico , e ele é sim o lugar para onde todos se convergem 

para a realização de atividades e serviços que são encontrados em abundância no mesmo 

local. 

E de acordo com esta fundamentação , a qual já tratamos de forma mais complexa, 

delimitamos o centro da cidade de Bom Sucesso- PR, e constatamos que a mesma possui 

um centro único e monopolizador. 

Depois, como já vimos, procuramos verificar qual o grau de influência deste centro 

na cidade e na região que a mesma está inserida. Vimos que como este centro é único ele 

estabelece uma forte relação com toda a cidade devido a única opção. Quanto à relação 

com a região, como já foi visto , temos muitas pessoas das cidades vizinhas efetuando suas 

compras em Bom Sucesso ,então ao nosso ver fica constatado que este centro tem uma 

manifestação de centralidade perante a cidade que influência até nas cidades vizinhas , 

porque com atração de pessoas da mesmas acaba- se criando uma competição. 

Este centro vem ultimamente competindo com centros de cidades de médio porte da 

região em que se insere. Isto vem ocorrendo devido a abertura de uma clínica de 

Fonoaudiologia e também está para ser inaugurada uma clínica de Psicologia. Com estas 

novas instalações o centro da cidade estará oferecendo serviços que normalmente não são 

encontrados em cidades de médio porte e como a mesma é de pequeno porte e, até então, 

competia com cidades da região que são de pequeno porte, poderá, agora, com estes 

serviços que serão oferecidos competir com cidades até de médio porte como Apucarana , 

para onde a maioria da população se dirigia para buscar tais serviços. 

Mas será que a abertura e fechamento de comércios, apesar de reforçar ou 

desequilibrar a centralidade da cidade , é um indicador de ascensão ou perda econômica da 

mesma? 

É uma pergunta que não de nossos objetivos analisa- lá mas como já foi visto o 

fechamento do Banco HSBC foi uma perda muito significante para o centro da cidade, 

perdemos um banco de projeção internacional e ficamos apenas com um posto de 
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atendimento do SICREDI, pois em 2003 o município tinha uma população de 5882 e em 

2004 caiu para 5689 o que reforça ainda mais uma queda na economia geral da cidade. 

E depois de tudo visto fica constatado o centro da cidade de Bom Sucesso- PR vem 

competindo com as cidades da região em que a mesma se insere, e que este mesmo 

ultimamente vem sofrendo mudanças que o fez adquirir alguns comércios que reforçaram 

ainda mais a sua centralidade e ao mesmo tempo teve algumas perdas que mostra uma 

certa estagnação econômica do mesmo. 

Fica então mais uma vez provado como é importante estudar o centro de uma 

cidade, pois como vimos acima, através do estudo da cidade de Bom Sucesso- PR, 

podemos verificar uma pouco de sua dinâmica geral. 
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