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ROTEIRO DE CAMPO 

 

Histórico de formação da cidade 

Londrina foi colonizada em meados do século XX, a penetração em direção ao 
norte paranaense foi feita por estrada, um sistema ainda rústico (picadas, aberturas na 
mata), o transporte ferroviário chegou depois. Em 1934 é elevada a município e no ano 
seguinte chega o primeiro trem, o que propicia o crescimento da cidade. A ferrovia é 
importante, porque é ela quem vai articular, dar acessibilidade. 

Com a economia fundamentada primeiramente na produção de café e 
posteriormente na de soja/trigo é intensa a migração rural-rural, gerando o crescimento 
populacional e espacial da cidade de Londrina ocorrendo uma concentração e um 
fortalecimento das atividades comerciais e prestadoras de serviços, aumentando a 
importância dessas atividades, atraindo pessoas de toda a região, de um raio de 
aproximadamente 200 km fazendo de Londrina um centro que concentrava 
estabelecimentos que a colocaram como significativa para toda o Norte do Paraná 
(SILVA, 2003). 

Esse crescimento se deu muitas vezes sem planejamento e com descaso aos 
elementos naturais, o que repercutiu na qualidade de vida da população, principalmente 
a mais carente. Pois “com o crescimento da população e o desenvolvimento tecnológico, 
a apropriação dos recursos naturais é cada vez maior bem como a interferência do 
homem nos ambientes naturais” (VIZINTIN, 1998, p. 3).  

Assim a cidade de Londrina vai perdendo gradativamente seus espaços verdes 
devido ao rápido processo de urbanização. Com isso, surge os projetos de revitalização 
de espaços, como o do Lago Igapó, do Lago do Cabrinha e do Lago Norte, que são 
ambientes criados para lazer da população. 

 

Da mata ao Lago 

O Parque Estadual Mata dos Godoy é localizado a 14 km da cidade de 
Londrina. A PR-538, que dá acesso a quatro pequenos distritos (Espírito Santo, Regina, 
São Luis e Guaravera), é o trajeto que leva a cidade. É uma área com intensa atividade 
agropecuária, tendo os distritos como pequenos centros com escolas e pequena atividade 
comercial voltada ao campo. 

Tanto a estrada como os distritos datam da colonização de Londrina, 
mantendo traços daquela época. Porém, a partir da construção do Catuaí Shopping 
Center (1990), localizado na saída da cidade em direção aos distritos, houve uma grande 
mudança dessa porção da cidade. 

Hoje, observamos, junto ao shopping, inúmeros condomínios horizontais 
luxuosos e algumas universidades. Esse novo padrão de moradia transformou algumas 
das propriedades rurais da PR-538 em áreas de lazer. Além disso, um roteiro 
gastronômico se desenvolve na região, com restaurantes rurais por todo trajeto até a vila 
Regina. 

 

Igapó 

O Lago Igapó é uma área de lazer da cidade com espaço para recreação, 
turismo, embelezamento, preservação. Foi criado em Londrina em 10 de dezembro de 
1959, dia do Jubileu de Prata da cidade, através do represamento do Ribeirão 
Cambezinho, na gestão de Antonio Sobrinho, como uma solução para o problema da 
drenagem, dificultada por uma barragem natural de pedra. Inicialmente pensou-se em 
dinamitar a barragem, mas prevaleceu a idéia de formar um lago. 

O nome Igapó vem da língua tupi, que significa transvazamento de rios. O 
projeto de urbanização do lago foi feito em 1970, quando se iniciou a construção de 
calçadas e a plantação de árvores ao redor do lago. 
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Após um período de certo abandono, foi elaborado um projeto de revitalização 
do Lago, na gestão de Dalton Paranaguá. Foram construídos o Zerão (Área de Lazer Luigi 
Borguesi) e Centro Social Urbano. O projeto, de Burle Marx, incluía um jardim com 187 
espécies de plantas nativas. 

É um local de lazer, que além da represa, propicia a prática de esportes 
náuticos. Possui uma vasta área urbanizada com piscinas, pistas de aeromodelismo e 
foto clube. 

Em 1996, o lago foi esvaziado, limpo e teve suas margens revitalizadas, 
ganhando ciclovia, o Teatro do Lago, jardins e chafariz. 

Como projeto de lazer o Lago Igapó surge para sanar problemas de infra-
estrutura e revitalização de espaços sociais que faltam na cidade de Londrina devido o 
seu crescimento  

 

Lago Norte 

O Lago Igapó acolhe muitas pessoas durante a semana e ainda mais nos 
finais de semana, no entanto os freqüentadores são restritos tanto pela localização 
quanto pelo preço das mensalidades dos clubes que oferecem vários tipos de lazer em 
suas águas. Assim como espelho do projeto Lago Igapó surge o Lago Norte e o Lago 
Cabrinha, situado na porção norte do sítio urbano de Londrina, satisfazendo as 
necessidades lazer de pessoas que não tinham condições de freqüentar o Lago Igapó.  

 

Cinco Conjuntos, Saul Elkind e Dixie Toga 

A avenida Saul Elkind é uma área de subcentro. Essas novas centralidades se 
formam apresentando serviços e equipamentos, em menor escala que a do centro, mas 
que podem atender as necessidade locais de certa população. Os subcentros são áreas 
de expansão do Centro Principal da cidade, podendo ser, áreas especializadas em 
determinadas funções ou desdobramentos do Centro Principal e ainda os shoppings 
centers. Estes complementam a importância do Centro Principal mononuclear, redefinem 
a centralidade expressa no espaço urbano, e amplia as diferenças existentes neste 
espaço, contribuindo com a segregação espacial, ou seja, para a eliminação das relações 
entre as pessoas de áreas com diferentes padrões sócio-econômicos. (SILVA, 2003) 

A descentralização das cidades de Londrina se deu pelo processo de 
“suburbanização” (LEFEBVRE,2001), da criação dos Cinco conjuntos. A atuação da Cohab 
em Londrina, começa nos anos 1970, com a construção de conjuntos de casas populares 
para suprir essa demanda de moradia. A política habitacional comandada pelo poder 
público oferecia moradia à população com menor poder aquisitivo, gerando um 
crescimento da malha urbana em todas as direções e por meio da estratégia de 
localização dos conjuntos habitacionais distantes do centro. Entre 1970 e 1980 foram 
construídos 32 conjuntos habitacionais, sendo 12 deles na região Norte (área que se 
localiza ao Norte da Avenida Brasília há aproximadamente 7 Km do Centro), a principal 
avenida da região, também conhecida como Cinco Conjuntos, nome que advém dos cinco 
primeiros conjuntos: Ruy Virmont Carnasciale, Milton Gavetti, Parigot de Souza I e II, 
João Paz e Semiramis B. Braga, é a Avenida Saul Elkind. 

Os estabelecimentos comerciais de início eram pequenos e precários, faziam-
se “puxadinhos” na frente da casa onde montavam os estabelecimentos. Com a melhora 
das condições de consumos da população as famílias passam a melhorar as condições de 
moradia, gerando uma demanda de consumo que exigia melhoramento no comércio, 
assim os puxadinhos são melhorados começando a surgir lojas de móveis para casa, 
bares, lojas de artesanato, depósito de material de construção, mercearias, etc., ou seja, 
maior densidade dos estabelecimentos comerciais.  

Na década de 1980 a região dos Cinco Conjuntos já tinha conseguido 
melhorar a infra-estrutura e que o transporte urbano chegasse até lá, tudo através das 
associações de bairro o que atraiu uma fração da classe média para essa área. O 
processo de alteração social ocorreu apenas nos conjuntos localizados nas proximidades 
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da Avenida Saul Elkind. Iniciou-se um investimento de filiais de importantes 
estabelecimentos comercias e prestadores de serviços, localizados no centro de Londrina, 
tornando-se mais que uma rua comercial para ser um sub-centro concretizando o 
processo de descentralização. 

Ou seja, houve primeiramente uma mudança no poder de consumo, de 
compra da população que exigiu a melhoria dos estabelecimentos comerciais e 
proporcionou a vinda das filiais para a região e criação do sub-centro. 

Parada na Dixie Toga para observar a cidade a Dixie se encontra numa cidade 
industrial de localização privilegiada (Av. Angelina Ricci Vezozzo - Cidade Industrial). Está 
no limite da cidade, numa região de grande espaço. A área tem acesso a Rodovia 369 
que leva a São Paulo, tem a Dez de Dezembro que segue para o Porto de Paranaguá e 
está no Centro-Sul brasileiro, próximos do Mercado Consumidor, o Mercosul. 

A Dixie Toga nasceu em Julho de 1995, resultado da união de duas grandes 
empresas de embalagens: A Dixie Lalekla que deu início à sua história em 1945 e era 
considerada uma das melhores do Brasil na produção de potes para margarinas, iogurtes 
e descartáveis; e a Toga de capital nacional, uma das maiores fabricantes de embalagens 
flexíveis e semi-rígidas da América Latina, fundada em 1935. Coma fusão torna-se uma 
das maiores fabricantes de embalagens da América Latina.  

 

Lago Cabrinha 

O Lago do Cabrinha foi construído pela Prefeitura de Londrina no fim de 2004. 
Esta é uma nova área de lazer da porção norte do sítio urbano da cidade, tendo em vista 
a ausência de uma infra-estrutura desta natureza que pudesse atender às necessidades 
de convívio dos moradores desta área habitacional. Seus freqüentadores são em grande 
maioria moradores do Conjunto Habitacional Violim. 

 

Centro 

A formação da área central de Londrina foi lenta antes da chegada da 
ferrovia. Tudo começou ao mesmo tempo: cidade, a derrubada da mata e a formação de 
sua área central, que só se concretiza no final dos anos 40 e início dos anos 50. No final 
da década de 1950 fica pronta a sede rodoviária de Londrina, onde hoje é o Museu de 
Artes (1980), formando um eixo de transporte com a ferrovia.  

O Centro Principal de Londrina é responsável pela articulação interna e 
externa da cidade até a década de 1980 e, por ter desenvolvido o setor de serviços, era 
o lugar onde todos os moradores passavam, pois possuíam o mesmo acesso, mesmo 
sem possuírem as mesmas condições de consumo, o mesmo poder aquisitivo. (SILVA, 
2003) 

Algumas construções serviram para reforçar a centralidade do Centro Principal 
de Londrina como: a construção da nova Igreja no mesmo local da anterior; o 
“calçadão”, construído na década de 1980, com diversos estabelecimentos que atendiam 
as variáveis demanda sociais de consumo em escala regional. (SILVA, 2003) 

O Centro Principal de Londrina foi a região onde as famílias de poder 
passaram a construir suas residências, de elevado padrão, valorizando a área. O que 
sobrepõe às funções comerciais e de serviços à de moradia das classes de poder 
aquisitivo elevado, reforçando a centralidade de caráter único, porém, seletiva e 
excludente. 

No apogeu da economia cafeeira, a classe dominante mudou-se para áreas 
mais distantes, transformando suas antigas ocupações em estabelecimentos comerciais 
e/ou prestadores de serviços, diversificando o padrão central. (SILVA, 2003) 
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Museu 

Nas palavras de Tuan, a Geografia Humanística procura um entendimento do 
mundo humano através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu 
comportamento geográfico bem como dos seus sentimentos e idéias do espaço e do 
lugar. É neste sentido que a visita ao Museu histórico de Londrina torna-se 
imprescindível, revelando aos caminhantes que lugar é este, quem foram os 
personagens, as peculiaridades desta paisagem, o povo que aqui criou vínculos e 
construiu uma cidade: Londrina. 

A função do museu é desenvolver ações de resgate, preservação e divulgação 
do patrimônio cultural de Londrina e região, procurando tornar visível a trajetória 
histórica de sua sociedade; em Tuan a história não é somente a passagem dos 
acontecimentos, mas a sua reconstrução consciente na memória do grupo para as 
finalidades correntes, assim definida, a História exerce um papel essencial no sentido 
humano de territorialidade e lugar. 

O Museu Histórico de Londrina foi inaugurado em 18 de setembro de 1970, na 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina e a partir de 1974 tornou-se 
órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina, vinculado academicamente ao 
Centro de Letras e Ciências Humanas. Desde 10 de dezembro de 1986, ocupa o prédio 
da antiga Estação Ferroviária de Londrina, que por suas linhas arquitetônicas constitui-se 
em marco histórico da origem inglesa da colonização de Londrina e do Norte Novo do 
Paraná. 
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LOCALIZAÇÃO DO LAGO DO CABRINHA 
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DESTAQUE PARA O LAGO DO CABRINHA 
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