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O presente estudo tem por objetivo analisar o comportamento, papel e atuação dos 

promotores imobiliários, como agentes do espaço urbano, no processo de verticalização do 

Complexo Urbano de Londrina-Maringá. 

Escolhemos as cidades do Complexo Urbano localizadas no Norte Central Paranaense, 

partindo do pressuposto de que é fundamental o desenvolvimento geoeconômico de um 

território de forma harmônica – equilibrada melhorando a qualidade de vida nos espaços 

historicamente constituído via o estímulo das economias locais e retenção das populações, 

apresentando diferentes intensidades de verticalização, e colonizadas pela mesma empresa 

colonizadora, a Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. 

Palavras Chave: Centralidades, Processo de Verticalização, Complexo Urbano. 

Considerações Preliminares 

 Com a finalidade de cumprir uma das etapas do convênio firmado em 20 de 

Setembro de 1983, nº 61/GM/83, entre o Ministério do Interior e o Governo do Estado do 

Paraná, referente ao Programa “Projeto Especial Cidades de Porte Médio-CPM/BIRD”, foi 

elaborado um documento, constituindo-se no Diagnóstico Síntese do Aglomerado e 

Estratégias de Intervenção. 

 A área de intervenção do “Projeto Espacial Cidades de Porte Médio” compreendendo 

13 municípios (Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Cambira, 

Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva, Sarandi, Maringá e Paiçandu) (mapa em anexo) 

localizados no Norte Central do Paraná, já foi objeto de estudos anteriores à implantação do 

Subprojeto denominado de “Aglomerado Urbano Londrina-Maringá. 

                                            
1  Docente do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá e  do Programa de 
Pós-graduação em Geografia - PGE. Coordenador do Grupo de Estudos Urbanos - GEUR. 
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Base: Metrodata/ IPPUR/UFRJ 
Organização: Mendes, C. M., Mota, A. A., 2004. 

Municípios do 
Complexo Urbano 
Londrina-Maringá 

 

 Várias iniciativas de estudos foram levadas a efeito, alguns pontuais, sejam de cunho 

acadêmico e outras por instituições de planejamento. Estas pesquisas buscaram apreender 

a evolução, transformações e consolidação desse importante Eixo Londrina-Maringá-

Metronor. 

 Resumidamente o estudo levado a cabo, chegou as seguintes considerações: 

- necessidade de implementação nos setores de atividades produtivas e de infra-

estruturas com resultados mais eficazes, uma modernização administrativa para uma 

adequada gestão urbana; 

- no que tange às configurações do Aglomerado, verificou-se o fortalecimento dos centros 

médios e grandes, e a necessidade de fortalecimento às pequenas cidades; 

- os dois aglomerados urbanos – Londrina e Maringá, apresentavam dificuldades comuns 

no seu processo de crescimento como a inadequação da utilização do solo e o 

surgimento de áreas carentes na periferia; e 

- finalmente, os pressupostos da configuração condiziam ao posicionamento de que o 

processo de Planejamento Regional do Aglomerado devia ter continuidade, assumido 

por todas as instâncias da sociedade. 
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Algumas considerações metodológicas 

 Os espaços que vem sendo analisados nesta pesquisa apresentam um potencial de 

desenvolvimento e centralidades bem definidas, e forte heterogeneidade na distribuição 

territorial e econômica das classes sociais. Partiu-se de informações documentais bem 

como estatísticas e demográficas, para análise do comportamento das cidades que serão 

analisadas. Montar-se-á um cenário comparativo entre as cidades do Complexo Urbano, 

considerando aspectos geoeconômicos, demográficos e políticos, sobretudo, “o 
comportamento, papel e atuação dos promotores imobiliários” (aqui vem sendo dado 

ênfase aos seguintes aspectos no contexto dos promotores imobiliários: tipo de empresa, 

perfil dos sócios, origem do capital, objetivo da empresa, cidades de atuação, 

incorporadores independentes, número de empreendimentos, forma de obtenção de 

recursos, divulgação dos empreendimentos, padrão construtivo, negociação dos terrenos, 

passos da incorporação e construção, empresas de fora que atuaram/atuam na cidade, 

relacionamento com a cidade, obediência a legislação, permanência no mercado, áreas de 

maior interesse, papel dos incorporadores, e origem do capital para aquisição de 

apartamentos. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 O processo de urbanização no contexto do modo de produção capitalista (re)produz 

um espaço com um conteúdo cheio de conflitos e complexidades (Castriota, 2003). A 

concentração do capital no espaço urbano diversificam possibilidades, intensificam as 

transações e concentram as populações (Santos, 2001 ; Barajas, 2002; Carlos Lemos, 

2003; Souza, 2003; Geiger, 2003). 

 Os conflitos/contradições resgatados no processo de desenvolvimento do Complexo 

Urbano em questão, acabaram apresentando uma evolução distinta nas cidades-pólo, fruto 

provavelmente: - da lógica capitalista de produção espacial, com os diferentes grupos 

hegemônicos no poder (político-econômico); - devido ao nível de aliança das burguesias); - 

a não existência de políticas conjuntas de planejamento regional; e, - a possível existência 

de resistência da capital do Estado (Curitiba) em relação ao Complexo Urbano (Ferreira, 

1985/86; 1992/93; Mendes, 1992; Rocha, 1999; Moura, 2002; Schmidt, 2002; e Beloto, 

2004). 

 Segundo IPEA (2000), o padrão de desenvolvimento do Eixo/Aglomerado - 

Complexo Urbano - , acarretou uma das maiores evasões de população do Estado do 

Paraná, porém, paradoxalmente, consolidou um Complexo Urbano, cuja dinâmica vem 

garantindo a capacidade de sustentação dos centros inseridos nessa espacialidade. 
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A rede urbana do Complexo caracterizou-se por: - apresentar uma aglomeração 

urbana bipolarizada por Londrina-Maringá, com intensa e complexa rede de relações, 

agrupando os principais centro regionais, estendendo-se além dos limites da mesoregião; - 

destacar Londrina como o principal pólo regional, pela abrangência de uma polarização e 

diversidade de funções desempenhadas; - configurar duas áreas com forte processo de 

extravazamento da ocupação e ampliação da contiguidade da mancha de ocupação urbana: 

Londrina, sobre Cambé e Ibiporã; e Maringá, sobre Sarandi e Paiçandú - municípios 

periféricos que apresentam altas taxas de crescimento populacional da região e do Estado. 

Esta aglomeração, aqui denominada de Complexo Urbano, que compõe um fenômeno 

espacial único, foi objeto de institucionalização, por lei estadual, de duas regiões 

metropolitanas, a de Londrina - RML e a de Maringá - RMM (IPARDES, 1998). Tal fato 

institucional veio ampliar concorrência entre esses dois pólos, oficializando uma ruptura de 

complementaridade e comprometendo uma integração funcional histórica, ampliando as 

dificuldades de solução de problemas comuns entre os municípios e de âmbito regional. 

Outros aspectos conflituosos emergiram, a saber: - a não incorporação de municípios que 

conforma a aglomeração (somente nos últimos anos do presente século foram aglutinados); 

- a leitura parcial de conceitos ao instituir unidades metropolitanas em espaços nos quais, 

isoladamente, ainda estão em processo de formação (Oliveira, 2003). 

 No contexto dessas novas tendências, vem a tona a análise do processo de 

verticalização do Complexo Urbano de Londrina-Maringá, fundamental para o 

desenvolvimento das cidades da região, um dos principais setores geradores de empregos, 

de modernidade, de tecnologia e outras tantas implicações geoespaciais e ambientais 

participantes na qualidade de vida urbana (Mendes, UEM e Ferreira, UEL). 

  Os anos 90 do século passado se tornaram bastante difíceis em nível local, regional, 

nacional e internacional, onde o mercado imobiliário voltado aos empreendimentos verticais 

apresentou redução substancial na sua produção em novos projetos nas cidades do 

Complexo, oportunamente resgatamos o problema da falência gerado pela ENCOL 

(Londrina e Maringá) entre outros fatores conjunturais, que geraram significativas 

desmotivações para aplicação em tais empreendimentos Mendes (2002) e Costa (2002). As 

dificuldades econômicas (recessão) vividas pelo país nos anos 90, somaram-se a queda do 

poder de compra da classe média, bem como ao relativo estoque de apartamentos no 

mercado, a dinâmica do mercado habitacional vertical tem se mostrado pouco expressiva. 

Existiam ainda os imóveis ofertados pela imobiliárias, incorporadoras e particulares; bem 

como a Caixa Econômica Federal (CEF) também dispunham de um número grande de 

imóveis a serem negociados. Segundo alguns agentes do mercado, a tendência é a de 

viabilizar apartamentos com três ou mais quartos, no sentido de atender uma faixa de alto 
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poder aquisitivo (Machado; Mendes, 2003; Mendes, Schimidt, 2004; Machado; Mendes, 

2004). 

 A economia globalizada no contexto do neoliberalismo criou limitações à classe 

média (uma das principais consumidoras da habitação vertical) no caso brasileiro, o plano 

real, propiciou até 2003 poucas perspectivas de visualizar a tão sonhada casa própria, 

produtora de status quando resgatamos o processo de verticalização. Todo esse contexto, 

gerou conseqüências as incorporadoras e construtoras que trabalham com a construção de 

edifícios, gerando significativas dificuldades de sobrevivência no mercado. Diversas 

construtoras de Londrina, Maringá, Apucarana, Arapongas e Cambé (principais cidades do 

complexo urbano) fecharam suas atividades ou reduziram substancialmente as suas obras, 

retomadas a partir de 2004 com algumas mudanças político-econômicas do governo atual. A 

sobrevivência dessas empresas viabilizou-se com a prestação de serviços nas 

concessionárias de energia, água, e telefone, obras públicas, reformas, entre outras. 

 Segundo Mendes (2002) observou-se que, têm sido a construção de residências, a 

saída das construtoras para superar as dificuldades do mercado, ocorrendo então, uma 

expressiva incorporação de novas áreas (loteamentos) a malha urbana nas principais 

cidades do Complexo Urbano. Também ocorreu a busca por parte dos consumidores de sair 

do centro ou bairros centrais, devido a poluição ambiental e ao adensamento vertical, em 

busca de locais com mais espaço para estacionar e fugir dos altos custos de manutenção 

(condomínios), sobretudo Londrina com mais de 500.000 habitantes e Maringá com 310.000 

habitantes (2004). 

 A formação dos condomínios horizontais tem apresentado uma grande procura em 

função da infra-estrutura, segurança, custos, maior liberdade, entre outros fatores. 

 No bojo do processo de verticalização e suas conseqüências nas transformações do 

espaço urbano, várias contribuições (Spósito, 1991, Mendes, 1992; Souza, 1994 e Ramires, 

1998) destacaram o processo em questão como exemplo de materialização das 

transformações técnicas que atingem sobretudo as grandes e médias cidades 

contemporâneas de forma acentuada. Tal fato é uma opções possíveis traçadas e definidas 

pelos diferentes agentes sociais e interesses econômicos que envolvem a instauração 

interna das cidades. A verticalização das cidades intermediárias da rede urbana brasileira 

constitui-se em uma revolução da forma de habitar, de construir, afetando a dinâmica da 

acumulação de capital no setor da construção civil (Souza, 2003; Mendes, 2004). 

Nesse sentido, Vilhaça (2003) chama-nos à atenção para a recente urbanização 

brasileira, onde a questão central e as posições mais condenáveis são as do fatalismo e da 

acomodação, que são as posições daqueles que acham que os homens são incapazes de 
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comandar os seus destinos, que os homens não fazem a sua história e que, portanto há 

problemas para os quais não buscam solução. 

TENDÊNCIAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO – O MERCADO ATUAL 

 Há consenso entre as construtoras, incorporadoras e imobiliárias sobre as 

dificuldades atuais no mercado imobiliário em relação aos empreendimentos verticais. 

Somente a partir de 2004 é que houve alguns lançamentos de edifícios (guardadas as 

devidas proporções de mercado de cada cidade). Diversos motivos são apontados pelos 

profissionais do ramo: 

- existe uma grande quantidade de apartamentos em estoques sobretudo em Londrina e 

Maringá, e em menor quantidade nas cidades de Apucarana e Arapongas; 

- a Caixa Econômica Federal (CEF) possui um número significativo de imóveis para 

comercialização através de licitação. A CEF é a maior concorrente dos incorporadores. 

Assim como existe uma oferta elevada, os imóveis, freqüentemente são vendidos por 

preços abaixo do custo de construção. Segundo um dos maiores construtores em 

Maringá, Arruda (2004), candidato a prefeito e derrotado nas últimas eleições, sugere 

que o mercado está mais propicio para construir apartamentos de alto padrão, aqueles 

com maiores áreas com 4 ou mais quartos, ou seja, destinados a única classe que 

dispõe de capital 

Em entrevistas realizadas (2004) com pessoas do mercado imobiiário de 

Londrina e Maringá, estas nos afirmaram o seguinte: no caso das principais 

incorporadoras ou construtoras de Londrina (Coelho, Quadra e Plano) e, no caso 

maringaense Lotus e Cidade Verde, não existem atrativos para a construção de edifícios 

de apartamentos para as classes de menor poder econômico. Não vêem perspectivas a 

curto prazo para que as classes sociais de média e sobretudo de baixa renda, sejam 

beneficiadas com novos lançamentos de edifícios por iniciativas de cooperativas ou até 

pelo Estado. 

- segundo Arruda (2004), ex-presidente do SECOVI-PR existem ainda dois grandes 

fatores que dificultam os negócios imobiliários: 1) a falta de legislação para a contratação 

de financiamentos externos (internacionais), com a possibilidade de comercialização 

utilizando a variação cambial; e 2) a falta de seguro com preço compatível, atrativo, 

gerando condições de segurança para o comprador de apartamento na planta; 

- outro aspecto a ser considerado é a formação dos chamados condomínios horizontais 

fechados, que na verdade nada mais é do que um retorno à Idade Média, de aparente 

segurança observado nas principais cidades do Complexo Urbano (Londrina, Maringá, 

Apucarana, Arapongas, Rolândia e Cambé). É uma tendência na urbanização brasileira 
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nas últimas décadas levando-se em conta alguns aspectos como: a) segurança, pois são 

rodeados por muros e existem guardas 24 horas; b) as casas não tem muros na frente, 

os terrenos são relativamente espaçosos e há fartura de áreas verdes; c) as crianças 

podem brincar e circular com mais segurança; d) muitas vezes ocorre a existência de 

estrutura de lazer (quadras esportivas, salões de festas, piscinas e entre outras); e) os 

vizinhos possuem condições financeiras similares e, geralmente o mesmo grau de 

escolaridade; f) a taxa de condomínio é baixa se comparada à cobrada nos edifícios de 

classe média e alta; 

- outra tendência observada é a construção dos chamados edifícios com área reduzida 

denominados de lofts, com um ou dois quartos, para estudantes, solteiros ou pessoas 

de idade; 

- como o mercado da construção civil é muito sensível ao momentos econômico tanto 

internacional quanto nacional, bem como às necessidades dos consumidores que vem 

apresentando novas especificidades observa-se no Complexo Urbano Londrina-Maringá 

as seguintes retomadas no mercado da construção vertical: - Maringá vem apresentando 

uma retomada do processo de verticalização sobretudo numa área denominada de 

“novo-centro”; - Londrina, uma expanção do mercado vertical de áreas próximas ao lago 

do Igapó entre o centro e o shopping Catuaí; - já no que diz respeito a Apucarana, 

Arapongas, Rolândia e Cambé, mercados menores, vem apresentando também um 

crescimento no lançamento de alguns edifícios, tendo em vista a retomada do 

desenvolvimento econômico do país em geral, intimamente ligadas às atividades da 

industria moveleira (Arapongas) e das atividades do complexo agroindustrial nas demais 

cidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto até aqui, temos verificado que o conteúdo do processo de 

verticalização apresenta algumas características, a saber: 

- evidente fragilidade da legislação frente aos interesses dos grupos dominantes na 

(re)produção do espaço urbano; 

- a verticalização sempre esteve atrelada aos seguimentos mais ricos da população, 

exceto como é o caso das metrópoles e grandes cidades e, raros casos de conjuntos 

habitacionais verticais em cidades menores; 

- a verticalização acentua os problemas de segregação geoespacial da cidade, pois, como 

se localiza nas áreas geralmente mais privilegiadas (por necessitar de uma infra-

estrutura maior), favorece o surgimento de bairros periféricos e distantes que oneram 

toda a sociedade; 
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- o Estado (poder público) quando atua no sistema viário permite consolidar o caráter 

seletivo da verticalização da cidade; 

- o processo de verticalização comum nas metrópoles e grandes cidades (por 

necessidades de maximização do uso do solo), é diferenciado nas demais, quando 

resgatamos esse processo, o mesmo vem contribuindo de forma expressiva na mudança 

de hábito de morar em residência unifamiliar para a multifamiliar (embora saibamos que 

o conteúdo cultural da população que sai das cidades pequenas para as médias e 

grandes tem raízes rurais), por parte da(s) classe(s) mais abastada(s) da população. 

Apreende-se finalmente que, a pesquisa em questão que vem sendo desenvolvida e 

tem um prazo de 5 anos a partir de 2003 traz a tona alguns resultados preliminares. 

Assim sendo, as novas tendências, os novos cenários, as novas centralidades no 

processo de verticalização do Complexo Urbano de Londrina e Maringá vem 

apresentando uma retomada significativa do seu desenvolvimento, intimamente 

relacionada ao novo momento econômico em que o país vem propiciando, possibilitando 

diferentes perspectivas de crescimento econômico, com novas oportunidades de 

trabalho e de desenvolvimento regional. 

REFERÊNCIAS 
BARAJAS, Luiz F. C. (orgs.). Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas. Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara, 2002. 

BELOTO, Gislaine E. (2004). Legislação Urbanística: Instrumento de Regulação e Exclusão Territorial – 
Considerações sobre a cidade de Maringá. Maringá, UEM-DGE (Dissertação de Mestrado). 

CARACTERIZAÇÃO e Tendências da rede urbana do Brasil: redes urbanas regionais: Sul. IPEA/ IBGE, 
UNICAMP, IE, NESUR, IPARDES. Brasília: IPEA, 2002. 

CARLOS, Ana F. A.; LEMOS, Amália I. G. (org.). Dilemas urbanos: novas abordagens sobre a cidade. São 
Paulo, Contexto, 2003. 

CASTRIOTA, Leonardo B. (org.). Urbanização Brasileira: redescobertas. Belo Horizonte: C/ Arte, 2003. 

COSTA, Luiz F. da S. (2002). Os Promotores Imobiliários no Processo de Verticalização das Cidades de 
Maringá, Cianorte e Umuarama. Maringá, UEM-DGE (Dissertação de Mestrado). 

FERREIRA, Y. N. Industrialização e Urbanização no Paraná. Revista do Departamento de Geociências. 
Londrina, UEL, v. 2 1985/1986. 

________________. As raízes da formação paranaense. Revista do departamento de Geociências. Londrina, 
UEL, 1992/1993. 

GEIGER, P. As Formas do Espaço Brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

GONÇALVES, M. F.; BRANDÃO, C. A.; GALVÃO, A.C. (org.). Regiões e Cidades, Cidades nas Regiões: o 
desafio urbano-regional. São Paulo, UNESP: ANPUR, 2003. 

MACHADO, José R.; MENDES, Cesar M. O Processo de Verticalização do Centro de Maringá – PR. 
Investigaciones Geográficas. Boletim do Instituto de Geografia. Cidade do México: UNAM, v.1 n°53, pp. 30-
62. 2003. 

MACHADO, José R.; MENDES, Cesar M. La Verticalizacíon como Resultado Material de Incorporacíon 
Inmobiliaria em Maringá – Paraná. Revista Urbano, Concepcíon: Bio Bio, n° 7, pp. 57-67, mai. 2004. 

 9204 



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

MENDES, Cesar Miranda. (2002) Incorporação e Exploração : O Cerne da Verticalização no Aglomerado 
Urbano de Maringá. Rio de Janeiro. UFRJ – IPPUR ( Relatório de Pós-Doutorado). 

_________________. Perspectiva do Mercado Habitacional no Aglomerado Urbano de Maringá. Paraná – 
Brasil. 9° Encuentro de Geógrafos de América Latina. Mérida, México. Abril, pp. 22-24; 2003. 

_________________. SCHMIDT, Lisandro P. (org.). Regiões e Cidades: a Intensidade de um Processo. 
Maringá. EDUEM, 2004 (no prelo). 

_________________. (1992) O Edifício no Jardim: um Plano Destruído. A verticalização de Maringá. São 
Paulo, USP (Tese de Doutorado). 

OLIVEIRA, Vanderley P. de (2002). Abrangência geoespacial do HU – Londrina no Contexto da 17° Regional 
de Saúde. Maringá, UEM – PGE (Dissertação de Mestrado). 

SANTOS, Milton; SILVEIRA, M. L. O Brasil: Território e Sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: 
Record, 2001. 

SCHMIDT, Lisandro P. (2002). Poder Público, Mercado Imobiliário e (Re) Produção Material: Estratégias 
e Ações em Maringá (1989/2000). Maringá, UEM – PGE (Dissertação de Mestrado). 

SOUZA, Maria Adélia A. de (org.). Território Brasileiro: Usos e Abusos. Campinas; Territorial, 2003. 

_____________________. A Identidade da Metrópole: a Verticalização de São Paulo. São Paulo: EDUSP, 
1994. 

SPÓSITO, Maria Encarnação B. (1991). O chão arranha o céu: a lógica da reprodução monopolista da cidade. 
São Paulo. USP (Tese de Doutorado). 

ROCHA, Marcio M. (1999). A Espacialidade das Modalidades Humanas – um olhar para o Norte Central 
Paranaense. São Paulo; USP (Tese de Doutorado). 

 

 9205


	Considerações Preliminares 
	Algumas considerações metodológicas 
	RESULTADOS PRELIMINARES 


