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A cidade de Maringá, pólo de um importante aglomerado urbano, traduz, no tempo e 

no espaço, o sucesso do empreendimento colonizador, realizado pela Cia. Melhoramentos 
Norte do Paraná e sua antecessora Cia. De Terras Norte do Paraná, nas terras do Norte 
Central Paranaense, a partir de 1930, no contexto da expansão cafeeira paulista. 

Oficialmente, Maringá foi fundada em 10 de maio de 1947. Desde a sua fundação, no 
fronte de expansão da frente pioneira cafeeira paulista, a cidade nunca deixou de conhecer 
um contínuo e progressivo desenvolvimento urbano, culminado, atualmente, por abrigar 
cerca de 280.000 habitantes. Sua forte centralidade decorre, notadamente, da qualidade do 
seu equipamento ligado aos setores comercial, educacional, informacional, agroindustrial e 
médico-hospitalar. 

O desenho da estrutura urbana da cidade de Maringá resulta de um moderno projeto 
urbanístico, inspirado nos princípios das “cidades jardins” e da “Carta de Atenas”, 
projetado por Jorge de Macedo Vieira. 

A estrutura urbana, constante do projeto original, previa usos diferenciados do 
espaço, segundo zonas funcionais especializadas interdependentes – residencial, comercial, 
industrial, médico-hospitalar e administrativa - articuladas entre si por amplas avenidas, 
objetivando um desenvolvimento harmônico (Figura 01). 

 

 
 
No entanto, na história geo-urbana da cidade, os fatores locacionais tradicionais, as 

estratégias empresariais modernas e as especificidades locais revelaram-se determinantes 
no rearranjo espacial do capital comercial. 

O comércio – nele incluído a prestação de serviços – revelou uma intensa dinâmica 
espacial, procurando, cada vez mais, intensificar a reprodução ampliada do capital, através 
da adoção de novas estratégias locacionais.  A organização espacial da cidade, portanto, 
apresenta novos padrões locacionais, configurados pela concentração espacial das 
atividades (CORRÊA, 1989), identificados pelas ruas de comércio especializado, pelos 
subdistritos comerciais, pelos eixos viários de comércio e pelos “shopping centers”. 
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Quando da implantação de Maringá, o comércio e a prestação de serviços ficaram 
aglutinados na zona central comercial, prevista para estes fins.  No entanto, à medida que o 
núcleo urbano expandia-se, o capital conduz os empresários à busca das vantagens 
locacionais, essenciais a sua reprodução.  Desse modo, ao longo da história da cidade, 
emerge na paisagem urbana as áreas de atividades comerciais especializadas. 

No caso das ruas de comércio e serviços especializados, as atividades setoriais, 
ligadas a máquinas de costuras, aviamentos e armarinhos, concentram-se no início da Rua 
Joubert de Carvalho entre as Avenidas Paraná e Duque de Caxias.  Aí, as proximidades do 
terminal de transporte urbano de passageiros, as proximidades da antiga estação rodoviária 
intermunicipal – que concorreu para a tradição desse comércio na área; a localização 
central e a disponibilidade e necessidade de pouco espaço físico – o que implica no custo 
de acesso ao imóvel, certamente, foram os fatores locacionais que pesaram na localização 
dessas atividades (RUBINO e MORO, 1999). 

Na Avenida Paraná, entre a Rua Neo Alves Martins e a Avenida 15 de Novembro, no 
sentido centro-bairro, verifica-se a presença do comércio especializado em cozinhas 
planejadas e móveis “finos”, concorrendo e convivendo lado a lado (Foto 01).  Neste local, 
a disponibilidade de espaço físico para exposição dos produtos; a amplitude do espaço 
viário – facilitando as operações de carga e descarga –, a localização central, conjugada 
com o fato da Avenida Paraná ser a via de ligação entre o centro urbano e as zonas 
residenciais ocupadas por classes sociais com elevado poder aquisitivo, estão entre os 
fatores locacionais que concorrem à explicação da localização desse comércio (RUBINO e 
MORO, 1999). 

 

 
Foto 01: Vista das lojas de comércio de cozinhas 

planejadas na Av. Paraná – 08/2002 
 
 
De forma semelhante, a Avenida Mauá, logo após o “Shopping Avenida Center”, 

revela a concentração do comércio especializado em bicicletas, acessórios e serviços 
conexos (Foto 02).  Sua localização espacial decorre, sobretudo, da planura e largura dessa 
avenida, bem como dela articularem as ligações viárias entre o centro e os populosos 
bairros do setor  Noroeste da cidade, via Avenidas Pedro Taques, Tuiuti e Guaiapó, assim 
como, com a cidade de Sarandi, pela ciclovia da Av. Colombo. 
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Foto 02: Vista das lojas de comércio de bicicletas na Av. 

Mauá – 08/2002 
 
 
Nos três casos apresentados, verifica-se que a concentração espacial do capital 

especializado, via de regra, deriva da estratégia do empresário em ir ao encontro do 
consumidor em potencial, como também, pela concentração evitar de perdê-lo.  Assim, 
este acaba por adquirir o produto ou serviço numa das lojas do setor ali localizado 
(RUBINO e MORO, 1999). 

Os subdistritos comerciais – também designados por subcentros comerciais – 
emergem ao longo dos eixos viários, de padrão digitiforme, de ligação centro-bairro, a 
certa distância do centro, à medida que a densidade demográfica estimula o 
estabelecimento de um comércio de gêneros básicos de primeira necessidade, não 
compensando ao habitante local dirigir-se ao centro para adquiri-los. 

À proporção que a produção da cidade expande-se do centro para os bairros, o 
comércio e os serviços vão se estendendo linearmente ao longo das vias de articulação 
centro-bairro, formando os eixos de comércio e serviços, contemplados na legislação 
urbana para esta finalidade.  Em Maringá, esta forma de espacialização do capital é 
possível de ser assinalada estendendo-se ao longo das Avenidas Mandacaru (Foto 03), 
Morangueira, Pedro Taques (Foto 04), Tuiuti e Guaiapó, no setor Norte.  No setor Sul, esta 
forma de adensamento linear do comércio está começando a ganhar forma ao longo do 
prolongamento das Avenidas Dr. Gastão Vidigal, Cerro Azul, Dr. Luiz Teixeira Mendes e 
Carlos Correia Borges.  Isto porque, neste setor, a produção da cidade é recente. 

Da mesma forma, novos eixos de comércio e serviços estão estruturando-se ao longo 
das avenidas de articulação interbairros, transversais as de padrão digitiforme, como a 
Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, no setor Sul, Kakogawa, Dr. Alexandre Rasgulaeff, Dª. 
Sofia Rasgulaeff e Franklin Delano Roosevelt, no setor Norte. 
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Foto 03: Vista da Av. Mandacaru – 08/2002 

 
 

 
Foto 04: Vista da Av. Pedro Taques – 08/2002 

 
 
Os subdistritos comerciais de Maringá, que comumente emergem ao longo dos eixos 

viários de comércio e serviços, configuram, ao mesmo tempo, um processo de 
descentralização intraurbana de atividades do núcleo central comercial, sobretudo 
varejistas, e um processo de coesão espacial entre atividades intercomplementares.  Na sua 
micro-escala, assemelham-se à organização espacial dos subcentros regionais de bairros, 
apontados por CORRÊA (1989), acerca da cidade do Rio de Janeiro, guardadas as devidas 
proporções. 

No cenário urbano de Maringá, os subdistritos comerciais, habitualmente, 
estruturam-se em torno e ou nas imediações das praças amortecedoras de tráfego (rótulas 
viárias), do entrecruzamento e interceptação de avenidas axiais (nós de tráfego).  Alguns 
desses, dentre os mais antigos, diante do processo de expansão urbana, já foram 
incorporados, por absorção, ao núcleo urbano central.  Neste particular, destacam-se os 
casos do subdistrito da Praça dos Expedicionários (Praça do Café Cremoso); da Vila 
Operária – adjacente à Praça da Igreja São José, na conexão da Av. Riachuelo com a 
Brasil; do Jardim Novo Horizonte – na Av. Cerro Azul, nas adjacências do seu cruzamento 
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com a Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira; da zona 05 – na Av. Dr. Luiz Teixeira 
Mendes, nas proximidades do seu cruzamento com a Euclides da Cunha. 

No entanto, na zona Norte da cidade, os subdistritos comerciais estão mais evidentes, 
não só em razão da densidade populacional, como também da maior expansão territorial 
nesse sentido. 

Muito embora os subdistritos comerciais apresentem, entre si, a mesma importância 
relativa – pois atendem a objetivos comuns – diferenciam-se pela dimensão, pela variedade 
e qualidade do equipamento comercial e de serviços, bem como em certos casos, do 
equipamento público e privado de uso coletivo – correios, postos bancários, postos de 
saúde, bibliotecas, dentre alguns. 

Nesse sentido, na zona Norte da cidade, dentre os mais equipados é possível apontar 
o subdistrito comercial do Jardim Liberdade – nas quadras iniciais da Av. dos Palmares 
(Foto 05); o da Av. Tuiuti – nas proximidades de seu cruzamento com a La Paz; do Jardim 
Alvorada – nas proximidades da Praça Farroupilha; da Av. Morangueira – em torno da sua 
conexão com a Kakogawa, entre as Praças Ouro Preto e Jardineiro Altino Cardoso; o do 
Parque das Palmeiras – na Av. Das Palmeiras entre a praças Das Palmeiras e Megumu 
Tanaka e suas vizinhanças; o da Av. Mandacaru – na sua intersecção com a Dr. Mário 
Clapier Urbinati, nas adjacências da Praça Jacinto Ferreira Branco; o do Conjunto Ney 
Braga – em torno da Praça Francisca Cruz Martins, na intersecção da Av. Alziro Zarur 
com a Sabiá; além doutros em estágio de estruturação. 

 

 
Foto 05: Vista da Av. dos Palmares – 08/2002 

 
 
Na zona Sul, por sua vez, compete destacar o subdistrito da Praça Deputado Heitor 

de Alencar Furtado – próximo ao Conjunto Inocêncio Vilanova Jr. (Borba Gato), junto ao 
cruzamento das Avenidas Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha e Carlos Correia Borges; o da 
Cidade Alta – logo após a interceptação da Av. José Alves Nendo pelo anel viário Prefeito 
Sinclear Sambatti. 

À vista disso, observa CORRÊA (1989, 46) que “a descentralização está também 
associada ao crescimento da cidade, tanto em termos demográficos como espaciais, 
ampliando as distâncias entre a área central e as novas áreas residenciais (...)”.  Segundo 
ele, as novas atividades “já nascem assim descentralizadas evitando possíveis desvantagens 
da área central e, ao mesmo tempo beneficiando-se de áreas distantes do centro”. 
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No que diz respeito as origens do capital e, por conseguinte, dos empresários, 
segundo FAGANELLO (2000), a grande maioria (60% a 80%) é endógena do próprio 
bairro, enquanto que cerca de 20% a 40% procedem de outros bairros ou localidades. 

Outra forma de coesão espacial das atividades comerciais, presente na estrutura da 
organização espacial do quadro urbano de Maringá, é representada pelos Shopping centers, 
onde o capital – via de regra monopolista – concentra-se, buscando as vantagens das 
economias externas de aglomeração, com vista à sua reprodução. 

Na verdade, os shopping centers constituem áreas especializadas e privilegiadas de 
reprodução do capital, que espelham, ao mesmo tempo, suas formas de descentralização e 
coesão. 

Em Maringá, seus dois principais shopping centers – Avenida Center e Aspen Park – 
localizam-se junto ao centro comercial tradicional – zona 01, bem próximos entre si.  O 
primeiro, situa-se no início da Av. Mauá junto a sua conexão com a Av. São Paulo, ocupa 
o antigo edifício da CEASA (Central de Abastecimento e Distribuição de Produtos 
Hortifrutigranjeiros) – com o tempo um espaço fora do lugar – readaptado e ampliado para 
a função atual.  O segundo, a apenas duas quadras do primeiro, situa-se na Av. São Paulo, 
entre as Ruas Santos Dumont e Neo Alves Martins, verticalizado, ocupando o espaço do 
antigo Hospital Modelo, cuja localização tornou-se inviável com o tempo.  Em ambos os 
casos ocorre uma mudança de forma e função na plástica urbana. 

Do ponto de vista locacional, é possível verificar que a posição central de ambos os 
shopping centers revela a estratégia do capital em aproveitar as vantagens presentes 
similares as das economias externas de aglomeração.  Pois, seguramente, em certa medida, 
aí estão presentes os fatores de acessibilidade, de densidade de fluxo populacional, de 
centralidade, bem como a presença de outras atividades complementares que concorrem à 
formação de economias de escala, dentre outros. Esta singular localização central dos 
shopping centers, em Maringá, reforça, sobremaneira, a centralidade já existente no centro 
comercial tradicional. 

Em suma, ao longo deste estudo, ficou evidente a dinâmica locacional do capital 
comercial em busca da sua reprodução ampliada, promovendo uma completa 
reorganização de suas atividades, no território do quadro urbano de Maringá, a partir da 
zona comercial tradicional, através da difusão, coesão e concentração espacial. 
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