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RESUMO
Um inventário patrimonial urbano pode ser compreendido como um registro de bens culturais de uma cidade ou espaço
urbano, os quais fazem parte da formação e da identidade deste espaço. Esta pesquisa tem como objetivo realizar um
levantamento das obras arquitetônicas que fizeram parte da formação do Município de Munhoz de Mello- PR, sendo
obras existentes atualmente ou não, servindo de base para a futura construção de um inventário urbano para a cidade,
contribuindo assim para o registro da memória da população. Para alcançar tais metas utilizam-se procedimentos como
a pesquisa bibliográfica, o mapeamento das edificações, visitas in loco, além das entrevistas com a população pioneira
para  coletar  e  confrontar  os  dados.  A  etapa  seguinte  se  refere  à  análise  dos  dados  levantados,  identificando  as
edificações por tipologia, data de execução e condição atual. Como resultado final espera-se construir um mapeamento
e  catalogação  das  edificações  históricas  e  de  relevância  estética  e  histórica  no  processo  de  urbanização  e
desenvolvimento da cidade, servindo de base para um futuro inventário. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura; Patrimônio histórico; Munhoz de Mello.

1 INTRODUÇÃO 

O inventário patrimonial  urbano é um procedimento de registro dos bens arquitetônicos e
urbanos que auxilia no processo de reconhecimento e preservação de obras importantes para o seu
contexto. As informações utilizadas em sua elaboração são adquiridas por meio de diálogos com
pessoas que detêm referências culturais e experiências nesses espaços.

O inventário patrimonial urbano é um registro dos bens culturais identificados e conhecidos
num município que caracterizam um tempo ou momento vivido por grupos num período de
tempo.  Ele  serve  como base  para  a  orientação  de  ações do  estado,  do  município  ou  da
federação, que promovam políticas culturais e de preservação do patrimônio, além disso, o
planejamento urbano instaurado nos planos diretores municipais também pode contribuir com o
progresso dessas políticas. (IEPHA – MG/ 2005, p.1)

O munícipio de Munhoz de Mello está localizado na região Noroeste do Paraná, e assim como
os demais da região, foi colonizado pela Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), mais tarde
chamada de Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP),  promovendo o planejamento
territorial  da região, por meio do parcelamento das áreas rurais e a instalação de uma rede de
cidades (REGO, 2001). 

Essas cidades tiveram o seu princípio de formação no cultivo do café, o qual  estava em
decadência no estado paulista e viram nas terras no norte do Paraná um novo horizonte a ser
conquistado  para  o  cultivo  (CANCIAN,  1981).  Munhoz  de  Mello  era  um  pequeno  povoado
denominado Gleba Interventor Manoel Ribas e em 1955 foi elevado a categoria de município. A
partir desse momento e da expansão cafeeira na região, a cidade recebeu muitos imigrantes de
outras regiões do país que buscavam a oportunidade de melhoria de vida neste local, promovendo
um crescimento acelerado.
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Aproveitando os recursos naturais locais,  de modo a obter  rapidez e facilidade construtiva,
conseguiram  criar,  com  a  produção  desta  arquitetura  uma  linguagem  própria  capaz  de
expressar  uma  cultura  arquitetônica  local,  dominando  a  técnica  de  trabalhar  a  madeira  e
criando um repertório arquitetônico rico e singular. (ZANI, 2013, p.8).

As primeiras edificações da região, colonizadas pela Companhia Melhoramentos Norte do
Paraná (CMNP), foram construídas em madeira de palmito e tinham caráter provisório, logo após
foram substituídas pelas casas de madeira, material abundante na região. 

A técnica construtiva predominante na região é a do tipo mata-junta, não sendo encontrada
em outras regiões,  o que reforça a importância de preservação das edificações remanescentes.
Conforme afirma Zani (2013) com o passar dos anos as edificações em madeira tem desaparecido
em todo o norte e noroeste do Paraná com a mesma velocidade com que foi construída. 

Atualmente,  o  município  de  Munhoz de Mello  não possui  iniciativas  de  políticas  públicas
voltadas à preservação e educação patrimonial das edificações, as quais podem ser catalogadas
como bens culturais e históricos por marcarem o processo de formação da cidade. Sendo assim,
existe uma carência de registros, concretos e completos, das edificações construídas no decorrer
desse desenvolvimento urbano e dos resquícios ainda presentes na malha citadina. 

Além disso, a falta de conhecimento da história do município e a não valorização desses
vestígios  por  parte  da  população,  colaboram  com  a  perda,  cada  vez  mais  rápida,  dos  bens
patrimoniais ainda existentes que compõem a história do local.

O conhecimento acerca da história de uma cidade é de extrema importância para as pessoas
que convivem e residem ali, porque através dele entende-se a motivação do seu surgimento, a sua
ordem  de  desenvolvimento,  as  suas  transformações  e  características,  além  de  reconhecer  as
pessoas envolvidas no processo de evolução. Dessa forma, a finalidade do registro desses bens é
preservar a história e a cultura de um determinado povo.

Portanto,  esta  pesquisa  objetiva  realizar  um  levantamento  das  obras  arquitetônicas
formadoras do patrimônio  urbano da cidade,  destacando as de caráter  relevante  na história  da
cidade  e  na  memória  da  população.  Essa  catalogação  também  tem  por  objetivo  servir  de
embasamento para a elaboração de um futuro inventário urbano e arquitetônico mais detalhado e
aprofundado do município. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia aplicada para realizar o levantamento do patrimônio urbano de Munhoz de
Mello  tem  como  procedimentos  a  pesquisa  bibliográfica  sobre  a  história  de  fundação  e
desenvolvimento da cidade, buscando registros textuais e iconográficos que mostrem as edificações
da cidade e distritos desde a sua fundação. Como apoio a pesquisa bibliográfica foram realizadas
entrevistas com diversos pioneiros da cidade, buscando ampliar as fontes de pesquisa e confrontar
informações,  buscando identificar  de  forma clara  as  edificações,  suas  funções e  características
formais. O segundo procedimento é o mapeamento dessas edificações, dividindo-as por períodos e
identificando as edificações ainda existentes, tendo em vista que algumas já foram demolidas ou
substituídas, perdendo suas características iniciais. As edificações existentes serão vestidas, sendo
feito registro fotográfico das mesmas. Após a etapa de pesquisa e mapeamento será realizada a
análise  dos  dados,  visando  elencar  as  edificações  de  maior  valor  histórico  para  a  cidade,
entendendo  que  estas  seriam  prioridade  na  elaboração  de  inventário  e  políticas  públicas  de
preservação e educação patrimonial.

As ferramentas utilizadas para efetuar os procedimentos foram livros existentes e cartilhas
disponibilizadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2016), mapas do
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município fornecidos pela prefeitura, uma câmera fotográfica para registrar as edificações e uma
ficha de inventário produzida e fornecida pelo IPHAN, a qual também usada para preenchimento das
informações específicas de cada obra a partir da análise dos dados coletados.

Até o momento foram identificadas aproximadamente 80 obras e/ou conjuntos arquitetônicos,
dentro os quais, uma parte já não existe mais, tendo sido demolidas ou substituídas por edificações
de caráter contemporâneo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados esperados na conclusão da pesquisa são o levantamento e fichamento das
obras arquitetônicas ainda existentes na cidade e daquelas que já foram demolidas, registrando as
edificações que tem um significado na história da cidade e marcaram o período de construção e
evolução urbana da cidade com o passar dos anos.  

Uma vez que as edificações sejam entendidas como patrimônio da cidade, as mesmas terão
maior  possibilidade  de  que  suas  qualidades  históricas  e  estéticas  sejam  preservadas.  Com  o
reconhecimento  dos  bens  culturais  é  possível  que  o  poder  público  desenvolva  políticas  para
conservação de seu patrimônio, garantindo que as gerações futuras possam conhecer a história e a
identidade do município. 

Entende-se que ações que promovam o reconhecimento dos bens culturais  por  parte  da
população são fundamentais para a conservação dos mesmos, tendo em vista que à medida que a
população reconhece esses bens como parte de sua identidade, será a principal interessada em sua
preservação. Dessa forma, o levantamento dos bens patrimoniais e futuro inventário dos mesmos
dará direcionamento às politicas de preservação e educação cultural na cidade.
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