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PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO DO EIXO MONUMENTAL DE MARINGÁ 

 

 

Andressa Pattaro Martins 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo expõe como proposta a realização de uma intervenção urbana no eixo 

monumental do município de Maringá, no Paraná, enfatizando a importância do espaço na 

formação e contexto histórico da cidade, associado também ao conceito de Cidades-Jardins 

imposto a esta. O escrito ainda apresenta a atual situação do eixo monumental, o qual se 

define por uma avenida central e duas praças públicas situadas em cada extremidade da via, 

revelando-se atualmente como um espaço coletivo em estado de extremo abandono e desvio 

público. Baseado em análises realizadas no local e estudos de correlatos, preveem-se 

propostas urbanísticas e sociais para melhor utilização do mesmo, retomando as 

características de Cidade-Jardim previstas no anteprojeto para a cidade de Maringá. 

 

Palavras-chave: Espaço público, População, Urbanismo. 

 

 

PROPOSAL REVITALIZATION OF THE MARINGÁ MONUMENTAL AXIS   

 

ABSTRACT 

 

This article exposes as proposal the achievement of an urban intervention in the monumental axis 

of Maringá City, Paraná, emphasizing the importance of space in the formation and historical 

context of the county, also associated to the Garden Cities concept imposed on this. The writing 

until presents the current monumental axis situation, which is defined by a central avenue and 

two public square located at each end of the road, revealing itself currently, as a collective space 

in a extreme state of desertion and public deviation. Based on on-site reviews and correlated 

studies, urbanistic and social proposals are foreseen for a better use of the same, recovering the 

Garden Cities characteristics foreseen on the Maringá City draft.  

 

Keywords: Population, Public Space, Urbanism. 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O levantamento da seguinte pesquisa deu-se a partir da necessidade de uma 

considerável intervenção no eixo monumental da cidade de Maringá, no Paraná, local de 

extrema importância para a formação histórica do município, assim como todo o seu contexto 

e ofício de espaço público para a população. Todavia, as características individuais da avenida 

e praça que formam o eixo foram esquecidas. Ocorreu uma destruição de significantes 

edificações históricas e o comércio informal alastrou-se pelo local, assim como o grande 

índice de tráfico de drogas, prostituição e a posse do local por moradores de rua. 

O receio da população resultou nas mudanças de rotas que não adentrassem ao espaço, 

tornando-o vazio e esquecido até pelos órgãos públicos. Em suma, o projeto tem como 

prioridade a remoção das oposições citadas e a melhoria da área a partir da criação de espaços 

ligados ao convívio social, entretenimento, lazer, encontros, eventos urbanos, entre outros, 

voltados ao interesse público e aumento na qualidade de vida e bem-estar destes. 

 

 

2. OS ESPAÇOS PÚBLICOS E A SUA VALORIZAÇÃO URBANA 

 

Existem os mais diversos conceitos e significados sobre a essência das praças urbanas, 

uma vez que estas passaram por significativas mudanças ao longo da história. O termo 

abrange uma infinita série de definições que se afunilam a um mesmo conceito, o de espaço 

público urbano. De acordo com Robba e Macedo (2002, p.17), as praças são classificadas 

sucintamente como espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao comércio da 

população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos.  

Em termos gerais, assim como a praça, outros espaços públicos voltados ao bem-estar 

e qualidade de vida da população (calçadão, vias compartilhadas e corredores verdes) 

resumem-se no espelho da presença pública urbana de uma cidade, contribuindo com o baixo 

índice de violência e suas procedências. Além disso, atuam consideravelmente na estrutura 

urbanística da cidade, permitindo não só o embelecer paisagístico dos espaços públicos, mas a 

sua utilização de forma adequada, acessível e eminentemente de maneira segura.  

Revelam-se como projeções intencionais que promovam a não segregação de espaços 

por questões sociais e/ou econômicas e a ascensão de interatividades, como passeios públicos, 

atividades físicas, brincadeiras, festas e o resgate de suas atribuições de espaço público como 
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manifestações, encontros, permanência e práticas voltadas ao lazer. Estão normalmente 

destinados ao conforto da sociedade, estimulando relações humanas saudáveis e a 

interatividade, garantindo o lazer e conforto psicológico da comunidade.  

Apesar das modificações ao longo da história, sempre possuíram a finalidade de 

socialização e entretenimento urbano, procedendo como cenário de protestos e experiências 

culturais.  

 

 

3. O CONCEITO DE CIDADE JARDIM E SUA APLICAÇÃO EM MARINGÁ. 

 

O século XIX foi distinguido na Inglaterra por um período de alterações capitalistas e 

decadência urbana. É a partir deste contexto histórico que nasce a proposta de Cidade-Jardim, 

idealizada pelo inglês Ebenezer Howard (1850-1928) e publicado em 1902, no livro Garden 

Cities of Tomorrow. 

Deste modo, Howard (2002, p.41) apresenta o funcionamento da Cidade-Jardim a 

partir da acomodação de 30.000 habitantes em uma área urbana de 400 hectares e 2.000 

habitantes em terrenos agrícolas, ocupando 2.020 hectares de área circundante. Trata-se de 

uma cidade circular racionada em seis setores distintos, delimitados por bulevares arborizados 

de 36 metros de largura que se irradiam no Parque Central e se estendem até a ferrovia que, 

após envolver a cidade, transforma-se em estrada ligada ao ambiente rural. Completariam a 

estrutura viária cinco avenidas, também arborizadas, concêntricas ao Parque Central.  

Ademais, houve uma forte atenção destinada às comunidades, as quais consistem na 

criação de um cinturão verde com a finalidade de envolver qualquer área da cidade com ar 

fresco e a relva, assim como a preocupação com instalações de baixo custo e com alta 

qualidade ambiental. 

O município de Maringá, localizado ao Norte Central Paranaense, trata-se de uma 

cidade planejada, decorrente da marcha pioneira que avançou em direção ao norte do Paraná – 

A Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, em 10 de maio de 1947, cujo plano urbano 

possuía autoria do engenheiro Jorge de Macedo Vieira (1894-1978).  
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Figura 01: Anteprojeto para a Cidade de Maringá – 1945 

 

 

Fonte: Maringá Histórica / Acervo virtual, 2011. 

 

Aspectos urbanos que remetem ao conceito de Cidade-Jardim destacam-se no desenho 

da cidade. As diretrizes de implantação adotam o eixo da ferrovia (Leste-Oeste), delimitando 

duas nascentes e seus devidos parques urbanos e o eixo monumental (Norte-Sul). O traçado 

da malha urbana resume-se entre o regular e o irregular resultante da topografia local. As 

curvas de nível foram determinantes para o desenho da cidade, uma vez que a partir delas e do 

terreno com sua configuração topográfica, que se definiu a forma urbana alongada e o traçado 

orgânico como diretrizes para as principais vias (REGO, 2001). A organização das vias, assim 

como a hierarquização e qualificação dos espaços urbanos, a ocupação urbana dividida em 

zonas e classificadas de acordo com suas finalidades, além da arborização e ajardinamento da 

cidade. 

 

Figura 02: Esquema básico do plano urbanístico de Maringá 

 

Fonte: Meneguetti (2011, p.79). 
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4. O EIXO MONUMENTAL COMO PROPOSTA DE RENOVAÇÃO URBANA 

 

A porção central de Maringá é determinada pelo plano urbano da cidade, o qual se define 

a partir de uma configuração topográfica e limita-se entre duas nascentes e a linha férrea. 

Qualificada como Zona 01 ou Zona Comercial Central abrange uma área definida por vias 

curtas, três avenidas, estação ferroviária e centro cívico em sua oposição, distinguindo-se pela 

forma quadrilátera e sua malha urbana rigidamente esquematizada. Neste caso, o eixo 

principal segue o cargo de vincular a estação ferroviária e praça a ela conectada à praça 

principal, local onde permaneceria a Igreja Matriz.  

No projeto realizado em Maringá, o eixo central, também qualificado como eixo 

monumental, foi demarcado pela Avenida Ipiranga, que passou a ser denominada Avenida 

Getúlio Vargas em 1955. Sua primeira nomeação deu-se em homenagem ao riacho do 

Ipiranga da cidade de São Paulo, onde teria ocorrido a proclamação da independência do 

Brasil em 1822, efetivada por Dom Pedro I.   

Com aproximadamente 46 metros de largura e 600 metros de comprimento, o eixo 

principal se iniciaria pela antiga ferroviária e se completaria em um conjunto de praças 

semicirculares destinadas aos edifícios públicos, sendo uma designada à estação rodoviária e 

ao lado oposto a igreja matriz. Porém, a proposta de Macedo Vieira não alcançou sua 

concretização. Em 1956 foi edificado o Grande Hotel Maringá do arquiteto José Augusto 

Bellucci (1907-1998) na área destinada à igreja. Esta, por sua vez, instalou-se em uma posição 

provisoriamente na praça semicircular, realocando-se em 1958 ao centro e estabelecendo 

definitivamente o ponto focal e final da Avenida Getúlio Vargas. O edifício da Estação 

Rodoviária - o qual também foi realocado da Praça Napoleão Moreira da Silva e implantado 

entre a Praça Raposo Tavares e o vasto da estação ferroviária em 1963 - simbolizou a 

continuidade do eixo.  

As demais edificações da Avenida Getúlio Vargas, em sua maioria de 

propriedade privada, foram representativas de um momento histórico-

econômico em que o setor financeiro brasileiro expandiu-se devido ao 

crédito em ampla escala destinado à habitação social e à agricultura 

extensiva. As instituições financeiras estavam presentes em cidades cuja 

localidade imprimia certa centralidade regional (BELOTO et al., 2011). 
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Figura 03: Avenida Getúlio Vargas – Década de 1950 

 

Fonte: Acervo Maringá Histórica / Museu Bacia do Paraná – UEM, 2010. 

 

 

As primeiras agências bancárias instaladas ao longo do eixo foram o Banco Comercial 

do Paraná e Banco Mercantil de São Paulo S/A e, posteriormente, Bradesco S/A e 

Bamerindus S/A. Além disso, foram construídos os primeiros edifícios verticais acima de 7 

pavimentos, sendo o de maior destaque o Edifício Comercial Três Marias e a desativação do 

trem de passageiros em 1980, transferindo sua importância à rodoviária.  

A maior Praça de Maringá, Praça Deputado Renato Celidônio, foi resultado de um 

conjunto de praças localizadas ao fim da Avenida Getúlio Vargas, a qual derivou na 

interrupção da via transversal, Rua Arthur Thomas. Nela encontram-se instalados a Prefeitura 

Municipal de Maringá, inaugurada em 1987, o Grande Hotel Bandeirante, tombado como 

patrimônio histórico do Estado do Paraná, o Fórum Municipal, Receita Federal, além dos 

edifícios do Sindicato dos Trabalhadores de Maringá (SINCOMAR) e Correios. Em suma, o 

espaço abriga o atual centro cívico da cidade.  

Atualmente, o espaço é qualificado como Centro de Convivência Comunitária, no qual 

inclui-se em sua entrada um obelisco direcionado ao topo da Igreja Matriz da cidade, a 

Catedral. O projeto arquitetônico é uma homenagem aos artistas maringaenses.  
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Figura 04: Conjunto de praças que demarcava o final do eixo monumental –1970 

 

Fonte: Secretaria de Patrimônio Histórico de Maringá, 2015. 

 

 

Ao seu extremo oposto, a Praça Raposo Tavares foi historicamente simbolizada pela 

presença de uma fonte luminosa inaugurada em 10 de maio de 1957, em comemoração aos 

dez anos da cidade, a qual sofreu melhorias e alterações até deixar de existir. A fonte 

Luminosa da Praça Raposo Tavares foi a que ganhou mais espaço no cotidiano popular. 

Pessoas vinham de toda a região para presenciar a dança das águas e da iluminação. 

(FERNANDO, 2016). Considera-se que a mesma passou por diversas alterações ao longo da 

história, não mantendo seu traçado original.  

 
Figura 05: Inauguração da Fonte Luminosa na Praça Raposo Tavares. 

 

Fonte: Acervo Maringá Histórico, 2009. 
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O princípio do desmanche do eixo central deu-se no início da década de 1990 com a 

demolição da antiga ferroviária seguida pela transferência do terminal rodoviário para outro 

local. O edifício permaneceu desativado até ser demolido em 2010. No ano de 2000, o 

rebaixamento da linha férrea cooperou para intensas agitações no local.  

 

As paisagens se transformam ao longo do tempo conforme os espaços vão 

sendo apropriados, modificados, construídos ou destruídos. A paisagem 

urbana, fruto e reflexo de uma gama imensa de interações, tem sua imagem 

condicionada pelos processos que a compõe. Maringá, apesar do pouco 

tempo de sua história, já possui exemplos desta continua transformação dos 

espaços (MENEGUETTI, 2007, p. 115).  

 

 

Ao longo da história, os espaços supracitados passaram por grandes transformações, as 

quais apresentaram uma grande influência na vigente aparência do local. De início, nota-se a 

transformação da área destinada à Praça Deputado Renato Celidônio em função ao uso de seu 

espaço. Atualmente, o local abriga uma vez por ano uma feira beneficente e de caráter social, 

Festa da Canção e Feira do Artesanato e a Festa dos Estados e das Nações. Deu-se, então, a 

necessidade da substituição das praças, em 1987, pela instalação de um amplo espaço 

impermeabilizado, cuja absorção das águas pluviais não se faz presente, além disso, a 

presença de ilhas com porções vegetais encurtadas não são o suficiente para oferecer conforto 

térmico ao local.  

Apesar de sua localização privilegiada, uma vez que se encontra alojado sob o eixo 

central e diante à Igreja Matriz da cidade, o espaço público ainda se apresenta em estado de 

abandono. O fato se dá mesmo com o grande número de pessoas, a maioria funcionários 

públicos, que circulam pelo espaço diariamente, o que pode ocasionar no mau uso do local, 

por meio da dominação do espaço por moradores de rua e usuários de droga. Felizmente, a 

praça mostra-se muito apreciada por skatistas, que regem o espaço e suas particularidades a 

favor de sua arte.   
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Figura 06: Praça Deputado Renato Celidônio – 2017. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Com relação a uma das primeiras praças urbanizadas do município de Maringá, a 

Praça Raposo Tavares “é o local por excelência onde ocorrem as manifestações coletivas mais 

importantes: carnaval de rua, desfiles e paradas militares, exposições, feiras, reuniões 

públicas, pregações religiosas, comícios, atos políticos, shows” (MENEGUETTI, 2007, p. 

132). 

Entretanto, o mesmo não se encontra qualificado com as devidas atribuições nos dias 

atuais. Isso devido ao descuido da praça após a relocação do terminal rodoviário e a 

demolição do edifício que abrigava a antiga rodoviária. O local abriga hoje, um dos piores 

ambientes públicos da cidade, devido à instalação de comércio informal, prostituição, 

moradores de rua e tráfico de drogas. O conjunto supracitado desenvolve a prática do medo e 

da insegurança aos que necessitam cruzar o local, além de interferir significativamente na 

aparência do espaço, pelo acumulo de lixo, vandalismo e pichação de mobiliários e 

edificações urbanas. Vale ressaltar que ambas as praças não possuem equipamentos 

comunitários e de lazer urbano como parte da infraestrutura para garantir qualidade de vida 

aos moradores. 
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Figura 07: Praça Raposo Tavares – 2017 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Em alusão à Avenida Getúlio Vargas, percurso de ligação entre ambas às praças, as 

péssimas condições de calçamento em ambos os passeios e canteiro central oferecem risco e 

preocupação aos pedestres, principalmente aos cadeirantes que se deparam com rompimentos 

de calçadas em todo o local, devido a raízes arbóreas, além de ocupações irregulares e a não 

locação de rampas de acessibilidade. Em suma, apesar de possuir uma área reservada ao 

pedestre bastante ampla, não se apresenta manutenção eficiente e qualificada. 

Edifícios históricos e que tiveram sua importância ao longo da história da cidade 

permanecem no local contestando com novas edificações e suas respectivas funções. Estas se 

baseiam em instalações comerciais e serviços autorizados, as quais compartilham o local com 

residências familiares.  

 

Figura 08: Avenida Getúlio Vargas – 2017 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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A partir da análise das condições físicas e históricas do eixo monumental, revela-se a 

inevitabilidade de uma intervenção urbana local. De fato, apesar de possuir uma grande área 

reservada ao cidadão, o espaço carece em serviços destinados ao bem-estar e lazer da 

população.  

Faz-se necessárias reformas ligadas ao acolhimento, segurança e embelecer desses 

espaços públicos, a fim de garantir melhor qualidade de vida à população urbana. Essas 

reformas se dão a partir das instalações de mobiliários urbanos para melhor aproveitamento 

público do local, áreas verdes e paisagismo em conjunto a superfícies ocupadas por espelhos 

d'água e fonte luminosa, auxiliando no conformo térmico e enobrecimento da cidade. Além 

disso, a ideia de instalação de pergolados, caramanchão e desníveis premeditados para 

separação de espaços funcionais, como: leitura, eventos públicos e contemplação, assim como 

atividades esportivas e aquelas voltadas à população de terceira idade. A presença do posto de 

guarda municipal e policiamento ocasionará segurança pública, diminuindo em grande escala, 

o índice de violência e tráfego de drogas que se fazem presentes no local. 

Apesar da implantação dos desníveis, o projeto visa total apreensão da acessibilidade 

e do passeio público. A proposta para a Avenida Getúlio Vargas resume-se na transformação 

da mesma por uma espécie de corredor verde, cujo espaço abrigará um calçadão público que 

estabeleça conexão de ambas as praças. Neste se darão a presença de Food Trucks, assim 

como quiosques e tendas mobiliadas referentes às edificações voltadas à arte culinária e 

gastronômica. Vale ressaltar, o grande cuidado em relação à iluminação pública que se faz 

necessária ao eixo. Como resultado, o espaço ganha a substituição da circulação de veículos 

no local por pedestres e ciclistas, assim como a existência de um espaço público capaz de 

proporcionar conforto, satisfação e bem-estar global do indivíduo. 

 

 

5. CORRELATOS PARA ELABORAÇÃO PROJETUAL: 

 

5.1 RE-THINK ATHENS 

 

A proposta idealizada pelo escritório europeu ABM Arquitectos, na cidade de Atenas, 

Grécia (2013), baseia-se na ideia de intervenção urbana em uma área que permita a conexão 

entre dois parques da cidade. A partir de análises ligadas ao tráfego, acessibilidade, limites e 
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atividades exercidas, resultaram-se a liberação de vias anteriormente congestionadas e a 

inclusã5o de uma área agradável e atrativa. 

Referencialmente, resume-se na ideia de preservação das árvores existentes no local e 

adição de novas espécies arbóreas. Além disso, a introdução de uma infraestrutura urbana 

bioclimática desenvolvida para capturar água e energia, suprir necessidades de iluminação e 

criação de espaços de convivência (Activity Trees). A iluminação contida no piso de formato 

geométrico também se mostra como referencial, enaltecendo a beleza do projeto ao anoitecer. 

 

Figura 09 – Proposta de revitalização urbana Re-think Athens 

 

Fonte: Archdaily (2013, on-line)
1
. 

 

5.2 LAS RAMBLAS 

 

O termo Las Ramblas faz referencia à uma dinâmica avenida voltada essencialmente 

aos pedestres localizada em Barcelona, Espanha, desde 1775, com a existência de apenas duas 

vias de tráfego de mão única e um calçadão ao centro para uso e aproveito do pedestre.  

O local possui uma vasta quantidade de mesas e demais mobiliários urbanos aplicados 

sobre o calçadão, devido ao grande número de restaurantes, cafés e lojas que ocupam o 

espaço. Entre eles, espalham-se bancas de flores, doces, mercados e quiosques, além da 

presença artística de atores, músicos, mímicos, estátuas vivas que oferecem ao espaço 

recreação e entretenimento. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-108211/re-think-athens-competition-entry-

slash-abm-arquitectos>. Acesso em: 04 out. 2017. 
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Figura 10: Avenida Las Ramblas em Barcelona 

 

Fonte: Dicas Barcelona (2015, on-line)
2
. 

 

5.3 PRAÇA COLINAS DE ANHANGUERA 

 

Idealizada pelo escritório de arquitetura HUS Arquitetura, Urbanismo e Desenho da 

paisagem (2011) e localizada em Santana de Paraíba, no Brasil, a proposta busca a 

revitalização de uma praça para que esta se torne um elemento de ligação física e social do 

tecido urbano. 

Apresenta como referência projetual a qualificação do espaço público e a 

potencialização de seu uso, buscando atender às necessidades do pedestre ao transitar pelo 

local com segurança e eficiência.  

Tem como principio a implantação de pontos focais, os quais abrigam diferentes 

equipamentos que se abrem às praças e organizam a configuração de espaços abertos. 

Ademais, a presença de atividades de lazer voltadas para todas as idades e iluminação 

adequada que atenda diferentes escalas em conjunto ao projeto de plantio do local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Disponível em: < https://www.dicasbarcelona.com.br/2015/05/las-ramblas-em-barcelona-

espanha.html>. Acesso em: 04 out. 2017. 
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Figura 11: Proposta de revitalização em Santana de Paraíba 

 

Fonte: Archdaily (2012, on-line)
3
. 

 

5.4 TRYGVE LIES PLASS 

 

A proposta acontece na cidade de Oslo, na Noruega, pelo escritório de arquitetura 

MX_SI Architectural Studio, Mestreswåge Arquitectes (2016), com o intuito de transformar a 

praça existente em um espaço público permeável e integrador a partir da modificação da 

topografia local. 

Simplifica-se na criação de uma cidade habitável, inteligente e sustentável, revertendo 

a atual situação do local de escassa permeabilidade e invasão do terreno pelo estacionamento. 

Ademais, a modificação da superfície contínua cria ambientes distintos com o objetivo de 

acolher o programa de usos. 

 

Figura 12: Proposta de revitalização de praça em Oslo, Noruega 

 

Fonte: Archdaily (2016, on-line)
4
. 

 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-26700/1-graus-lugar-concurso-de-projetos-

praca-colinas-de-anhanguera-hus>. Acesso em: 04 out. 2017. 
4
 Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/790165/mx-si-e-mestreswage-remodelam-uma-

praca-publica-em-oslo>. Acesso em: 04 out. 2017. 
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6. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

Figura 13: O programa de necessidades da proposta resume-se na produção de benfeitorias para o 

local com a instalação de artefatos diversificados que acrescentem na qualidade de vida da população e 

no desenvolvimento do município.   

 

Fonte: Acervo da autora. 

7. ORGANOGRAMA E FLUXOS 

 

Figura 14: Proposta de fluxos e setores para o eixo monumental, apresentando melhorias em relação a 

mobilidade urbana da cidade, além da indução de instalações de áreas verdes e passeios públicos.  

 

Fonte: Acervo da autora. 
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8. DADOS MUNICIPAIS E IMPLANTAÇÃO PROJETUAL 

 

A cidade de Maringá encontra-se situada na região Noroeste do Estado do Paraná, 

cortada pelo Trópico de Capricórnio e com área total municipal de 473.064.190 m².  

 

Figura 15: Localização geográfica do Município de Maringá, Paraná 

 

 

Fonte: Maringá.com: o portal da cidade ([2017], on-line)
5
. 

 

 

8.1 CLIMA LOCAL 

 

De modo geral, o clima da cidade é caracterizado como subtropical temperado com 

uma média anual de temperatura de 21,95°C e umidade relativa do ar de 66%. A média 

pluviométrica anual do município resume-se em 1.500 mililitros, com um regime de chuvas 

bem distribuído ao longo do ano, sendo as chuvas mínimas nos meses de março, junho, julho 

e agosto e as máximas em novembro, dezembro e janeiro. Os ventos dominantes provêm da 

região Nordeste com uma secundária predominância de ventos vindos do Leste e Sudeste.  

 

8.2 VEGETAÇÃO 

 

O município conta com mais de 90 alqueires de matas nativas disseminadas em 17 

bosques e uma imensa variação de espécies de árvores ao longo das vias. A arborização 

pública torna-se expressiva, totalizando 6.826.823 m² de área verde e representa 5,0% da área 

urbana. 

 

 

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.maringa.com/maringa/>. Acesso em: 04 out. 2017. 
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8.3 PERFIL DO PÚBLICO-ALVO 

 

O projeto tem como intuito a revitalização de um espaço público para que o mesmo 

tenha como finalidade atender, em geral, toda a população de Maringá e municípios vizinhos, 

uma vez que resulte em uma maior concentração de turistas na cidade. Trata-se de um 

processo de inclusão pública que estimule relações humanas e culturais. 

 

8.4 INTERVENÇÃO LOCAL E PERFIL DAS VIAS EXISTENTES 

 

O espaço de estudo encontra-se localizado em uma Zona de Comércio Central (ZCC), 

a qual permite a instalação de comércios e serviços autorizados, de uso unifamiliar, bifamiliar 

e multifamiliar, além de pequenas indústrias e atacados não incômodos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Localização geográfica da área revitalizada 

 

 

Fonte: a autora.  

 

8.5 LEGISLAÇÕES 

 

LC 888-2011 – Uso e Ocupação do Solo (Lei Consolidada). 
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9. PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO DO EIXO MONUMENTAL 

 

Baseando-se em toda análise histórica e estudo da situação atual do espaço, obtém-se a 

necessidade de um projeto de revitalização do eixo monumental de Maringá, definindo-se por 

uma intervenção urbana que apresente as reformas necessárias para adequação e suporte do 

local, oferecendo melhorias na qualidade de vida da população, por meio de infraestrutura e 

equipamentos coletivos.  

A partir dessa necessidade, surge o conceito de relatar, através desta intervenção, a 

concepção da cidade e sua evolução histórica, assim como destacar suas particularidades e 

qualidades municipais, uma vez que todos esses atributos foram perdidos e abandonados no 

processo de expansão de Maringá.  

Tendo em vista a necessidade de homenagens ao surgimento do município, tem-se a 

Praça Raposo Tavares como princípio desta intervenção. Sabe-se que a mesma possuía como 

ponto de referência a instalação de uma Fonte Luminosa, a partir do ano de 1957, e que a 

mesma havia sido retirada anos depois. Logo, o projeto tem por intuito a retomada da fonte, 

porém, hoje, com desenho distinto e objetivando envolver (em conjunto a uma arquibancada 

em sua formação estrutural) uma espécie de semi-arena. Este tipo de palco, além de substituir 

a atual concha acústica do local - ponto de referência para tráfico de drogas, aproxima o 

espectador do ator. A semi-arena possui como forma, referências da Igreja Matriz da cidade e 

paginação de piso de cor roxa, referindo-se à trajada terra roxa da região. Além disso, a Praça 

ainda possuí a instalação de jardins-ingleses, uma vez que o desenho urbano da cidade 

remete-se ao conceito de Cidade-Jardim (idealizada pelo inglês Ebenezer Howard), mas o 

mesmo não se encontra aplicado em seu planejamento urbano. Vale ressaltar que todo o 

paisagismo encontra-se adaptado ao clima regional, de modo que não haja perda de 

características próprias do jardim-inglês. 

Logo, a intervenção se estende por todo o percurso da Avenida Getúlio Vargas. Esta, 

por sua vez, apresenta como proposta a adequação de seu espaço em um harmonioso e amplo 

calçadão, visando a qualidade de vida da população e, principalmente, incentivar a população 

que o ato de andar a pé seria o melhor meio de locomoção para o espaço, visto que toda essa 

transformação teve como base estudos de tráfego a partir de análises e coleta de dados da 

Avenida em relação a movimentação de veículos, sobretudo em horários de agitação intensa.  

A proposta do calçadão é também contemplada pelo uso inteligente da água, a partir 

da criação de espelhos d’água com captação pluvial valorizando a paisagem esteticamente, 
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por meio de harmonia em seu formato triangular, mencionando à Igreja Matriz, Catedral e o 

movimento das águas atingido pelos jatos de água existentes. Estes por sua vez, localizam-se 

abaixo de estátuas localizadas no meio dos espelhos d’água, arremedando os chamados 

“abanadores de café”. Os jatos representariam os movimentos dos grãos de café sob a peneira. 

A referência ao cultivo do café acontece por toda extensão espacial do eixo, visto que a “terra 

roxa”, a suntuosa presença de mata atlântica, atraiu a vinda de produtores rurais paulistas para 

o crescimento de áreas de produção agrícola, sobretudo, a plantação de café. Outra referência 

a importância do café para com a cidade acontece na paginação de pisos do local, com 

formatos de grãos de café, acenam como um extenso terreiro.  

Ademais, e não menos importante, o espaço é contemplado pela presença de food 

trucks e bancas alimentícias e informativas, visando maior interesse atrativo para o espaço e, 

consequentemente, uma maior concentração e movimentação de pessoas no mesmo. O 

paisagismo se estende pelo local, tanto pelos jardins, conservação das espécies arbóreas locais 

(incluindo as palmeiras imperiais, símbolo da caracterização de eixos monumentais), quanto 

pela utilização de pisos concregramas, dispostos em anexos triangulares abusando da beleza 

no uso de cheios e vazios. 

A finalização de revitalização do eixo acontece na Praça Deputado Renato Cecílio, 

caracterizada pela concentração de edifícios púbicos municipais. Portanto, faz-se presente 

uma maior concentração de pessoas no local, tornando necessária a implantação de atrativos e 

espaços para contemplação e descanso para os mesmos. Estes, por sua vez, resumem-se em 

A.T.I, playgrounds, espaço pet e também a instalação de bancas e food trucks.  

Visando a preservação da vegetação arbórea existente no local e uma maior 

concentração de áreas permeáveis, visto que atualmente 70% de seu espaço é ocupado por 

áreas impermeáveis causando transtornos urbanos e ecológicos para a cidade, foram 

modelados grandes espaços de distintas forrações de jardins com desenhos que fazem 

referência aos grãos de café e, entre esses, aberturas de caminhos sinuosos representando 

características da formação do jardim inglês. Além disso, foram instalados por todo o local 

revitalizado um conjunto de mobiliários urbanos modernos que oferecem uma padronização 

na linguagem do local, exclusividade e aconchego à população. Ademais, o espaço é 

contemplado por uma extensa área de iluminação pública e espaços de área verde.  

Em suma, o intuito de realizar a revitalização do eixo monumento baseia-se na 

necessidade de transformação do mesmo para melhorias na qualidade de vida da população, 

além de resultados significativos para o avanço e progresso da cidade.  
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10. CONCLUSÃO 

 

Com base nos estudos de relação histórica e atual do espaço urbano elegido para 

então proposta de revitalização, conclui-se que o mesmo possui tal necessidade uma vez que 

se trata de uma área com uma importância significativa para a cidade. Ademais, expõe local 

em estado de abandono pelo poder público, o qual ocasionou à população receio e aversão, 

devido à grande quantidade de vandalismo e criminalidade do espaço, o qual deveria oferecer 

benefícios ao município e qualidade de vida. 

Destaca-se também a necessidade de intervenções nas áreas reservadas ao passeio 

público do eixo monumental e a tentativa de melhorias na mobilidade urbana local. Em suma, 

o projeto mostra-se eficaz uma vez que visa suprir as necessidades e bem-estar da população. 
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O projeto original da cidade de Maringá, elaborado por Jorge de Macedo Vieira em 1940, tem como 
base características de uma cidade-jardim. Iniciado na antiga ferroviária, o projeto possui a 
extensão de uma avenida principal como eixo monumental, cuja delimitação se dá pela existência de 
uma praça demarcada pela presença da igreja matriz católica.
Entretanto, com o crescimento da cidade houve a necessidade de relocação do terminal rodoviário 
e com isso, o abandono da praça local, abrigando hoje um dos inumeráveis ambientes urbanos 
inapropriados de uma cidade. As características individuais da Avenida Getúlio Vargas e Praças 
Deputado Renato Celidônio e Raposo Tavares foram esquecidas, ocorreu a destruição de 
edificações históricas e o crescimento do comércio informal, assim como o grande índice de tráfico 
de drogas, prostituição e a posse do local por moradores de rua.
A proposta apresenta como justificativa a revitalização do espaço, promovendo a sustentabilidade 
ambiental e turística. reabilitando os espaços públicos, além de suprir as necessidades específicas 
do local em prol da população e no auxílio do planejamento urbano.
A partir de estudos de corretos e análises de tráfego, houve a transformação da Avenida e das 
Praças locadas em sua extremidade, objetivando melhorias nos espaços urbanos e na qualidade de 
vida da população existentes, suprindo necessidades básicas e crescimento de convívio e relações 
humanas.   

  

PARTIDO GERAL

Fonte: Acervo da autora.

ANÁLISE DE TRÁFEGO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO

PLANO DE OCUPAÇÃO ORGANOGRAMA E FLUXOS

- LC 888-2011 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
(LEI CONSOLIDADA).

PROGRAMA DE NECESSIDADES

LEGISLAÇÃO APLICADA AO PROJETO

o programa de necessidades da proposta resume-se na 
produção de benfeitorias para o local com a instalação de 
artefatos diversificados que acrescentem na qualidade de vida 
da população e no desenvolvimento do município. 

 PERFIL DO PÚBLICO ALVO  

O projeto tem como intuito a revitalização de um espaço público 
para que este tenha como finalidade atender toda a população 
da cidade de maringá e municípios vizinhos, uma vez que o mesmo 
proporcionará melhorias no turismo e em outros quesitos 
referentes ao progresso da cidade. 
Trata-se de um processo de inclusão pública que estimule 
relações humanas e culturais.

O local de estudo encontra-se localizado na cidade de 
Maringá, Paraná em uma Zona de Comércio Central - ZCC a qual 
permite a instalação de comércios e serviços autorizados de 
uso unifamiliar, bifamiliar e multifamiliar, além de pequenas 
indústrias e atacados não incômodos.
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Fonte: Aplicativo WAZE.
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 VENTO PREDOMINANTE   

Os ventos dominantes provêm da região Nordeste 
(NE) com uma secundária predominância de ventos 
do Leste e Sudeste.

O clima da cidade é caracterizado como 
subtropical temperado com uma média anual de 
temperatura de 21,95ºC e umidade relativa do ar 
de 66%.

 CONCEITO   

O projeto exalta a reestruturação urbana 
do eixo monumental de maringá, de forma que 
o mesmo faça referência e admiração ao 
conceito de cidades-jardins e colonização 
inglesa, incluindo também uma adoração as 
especialidades da terra paranaense e 
monumento turístico da cidade.

PARTIDO   

A construção do projeto parte da adaptação 
dos elementos na construção da paisagem 
urbana, estando aplicados por toda 
extensão revitalizada através da paginação 
de pisos, classificação da vegetação, formas 
e deliniações de áreas permeáveis na 
combinação entre linhas retas e curvas. Jardim-inglês Grão de café Igreja Matriz de Maringá
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Planta de inplantação

Perspectiva Corredor Verde Getúlio Vargas Perspectiva Praça Raposo Tavares



Concreto Madeira
Revest. 01 Revest. 02 Vegetação

Lavanda

Concreto Madeira
Revest. 01 Revest. 02

Intervenção urbana na Praça Raposo Tavares e Avenida Getúlio Vargas   

Concreto Madeira
Revest. 01 Revest. 02

Grama 
Esmeralda

Sálvia 
Vermelha

Vegetação 

Jasmim 
Leite

árvore 
Sibipiruna

Violeta Lavanda
Vegetação 

Beijinho Margarida
Vegetação 

Grama
Preta

Forração 

Palmeira
Imperial
Vegetação 

Concreto
aparente

Revestimento
arquibancada

Cimento
Queimado

Paginação de Piso

Piso 
drenante

Cor Marrom
Paginação de Piso

Piso 
drenante

Cor Bordô 

Paver
Hexagonal

Paginação de Piso

Grama
Esmeralda

Concreto
TINTA APLICADA
Paginação de Piso - 

Ciclofaixa

Paginação de Piso

Placa
Fotovoltaica

Piso drenante
Marrom

Cimento
Queimado

Paginação de Piso

Pastilha
Verde esmeralda

Espelho d’água

Água 
(captação pluvial)

Concreto Madeira
Revest. 01 Revest. 02 Vegetação

Sálvia Roxa

Pastilha
Verde esmeralda

Espelho d’água

Água 
(captação pluvial)

Forração 

Forração 

Abacaxi
Roxo

Forração 

Concregrama

Piso drenate
Grão de Café
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Orientador: Paulo Renato de Castro Alves

Escala 1:500

N

Jatos de água

 DET. 0  

A pag inação de p iso 
drenante na cor bordô
faz referência a renomada
caracterização da cidade 
pela «terra roxa».

A apuração paisagística teve como suporte a 
intenção de desenvolver áreas que retomassem a 
ideia do jardim-inglês. Contudo, houve a adaptação 
de forrações e vegetação que se adaptassem ao clima
da cidade sem desfazer-se das características do jardim. 
Ademais, a seleção oferece ao ambiente um aroma 
perfumado e coloração 

árvore 
Sibipiruna

Mobiliário Urbano - banco 02 

Mobiliário Urbano - banco 01 

Mobiliário Urbano - banco 03 

Mobiliário Urbano - Lixo 

Mobiliário Urbano - bicicletário  

Mobiliário Urbano - 
banca de jornal e alimentícia  

03/07

Container
Telhado 
verde

CoberturaRevest. 01

Concreto

Localizadas ao centro dos 
espelhos d’água, as estátuas 
simbolizam os abanadores de 
café no terreiro.
Os grãos são representados 
por jatos de água que se 
movem localizados abaixo das 
peneiras.

Mobiliário Urbano - 
Estátua abanador de café  

Concreto
Revest. 01

Iluminação Pública

L
in

h
a
 d

e
 c

o
r
t
e

Piso drenante
Cinza

 DET. 01 - prancha 05  

 DET. 02 - prancha 05  

 DET. 07 - prancha 05  

 DET. 06 - prancha 05  

Revest. 01

 DET. 03 - prancha 05   DET. 08 - prancha 05  

 DET. 11 - prancha 06  

 DET. 11 - prancha 06   DET. 11 - prancha 06  

 DET. 09 - prancha 06  

 DET. 10 - prancha 06  

Perspectiva Praça Raposo tavares   Perspectiva Corredor verde - Espaço Food Truck  Perspectiva Corredor verde - Espelho d’água e abanador de café  
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a
 d

e
 c

o
r
t
e

Barracas

Paver
emborrachado

Paginação de Piso

Concreto
Aplicação de tintura

Paginação de Piso -
 Ciclofaixa

Pisadas de 
jardim

Paginação de Piso

Escala 1:500

Cimento
Queimado

Modelo o1 - Intervenção permanente 

N

Grama
São Carlos

Grama
Amendoim

Vegetação

Grama
Esmeralda

Grama
Negra
Forração

Palmeira
Imperial
Vegetação 

Vegetação 

árvore 
Sibipiruna

Estrutura 
Lona Tensionada

Abacaxi
Roxo

Forração

Forração

Forração

Forração

Modelo o2 - Intervenção temporária para eventos
Escala 1:500

N

Mobiliário Urbano  

Piso drenate
Grão de Café
Paginação de piso 

Paginação de Piso

L
in

h
a
 d

e
 c

o
r
t
e

Obelisco

Monumento

Mobiliário urbano temporário

Mobiliário urbano temporário

Mobiliário Urbano  

 

banca de 
jornal e alimentícia  

Lixo

Mobiliário Urbano  

Iluminação
pública

Mobiliário Urbano  

banco 

Vegetação 

árvore 
Sibipiruna playground A.T.I

Espaço público

Espaço PET

Espaço público

A Praça Deputado Renato Celidônio, também conhecida como «Centro de Convivência» 
apresenta como uma de suas funcionalidades a instalação temporária de festas, feiras e 
exposições, como destaque a Feira das Nações, evento ocorrente na cidade anualmente. Por 
conseguinte, faz-se necessária a instalação de diversas barracas. Estas, por sua vez, 
mostram-se instaladas por toda a extensão da Praça local. Além disso, a criação de espaços 
protegidos com estruturas de lonas tensionadas contra intempéries climáticos mostram-se 
locais de extrema importância para a tranquilidade e conveniência da população que se fazem 
presentes prestigiando e dedicando-se aos eventos. 

Bicicletário

Mobiliário Urbano

 DET. 05 - prancha 05  

Perspectiva Praça Deputado Renato Celidônio
Estruturas Para Eventos Temporários

Perspectiva geral Praça Deputado Renato Celidônio

Perspectiva Praça Deputado Renato Celidônio - Espaço PET

Perspectiva Praça Deputado Renato Celidônio - 
Playground, A.T.I e Pisadas de jardim
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DETALHAMENTO TÉCNICO -  MOBILIÁRIO URBANO

Elevação 02

Vista superior
Escala: 1:50

Elevação 01

Elevação 03 Elevação 04

Detalhamento 02 - BANCO 

Detalhamento 01 - BANCO 

Vista superior
Escala: 1:50

Elevação 02Elevação 01

Vista superior
Escala: 1:50

Elevação 01

Detalhamento 07 - 
LixoVista superior

Escala: 1:50

Elevação 01

Elevação 01

Detalhamento 04 - BANCO 

Vista superior
Escala: 1:50

Elevação 01

Elevação 02 Elevação 03 Elevação 04

Detalhamento 03 - BANca de jornais e alimentícia 

Detalhamento - telhado verde

Detalhamento 08 - Iluminação pública 

Vista superior
Escala: 1:50

Elevação 01

Escala: 1:50

Placa fotovoltaica

- A inclinação do painel 
deverá ser na direção 
NORTE e varia de acordo 
com a localidade aonde os 
mesmos serão instalados. 
No Estado do Paraná o 
valor  aprox imado de 
inclinação é de 20º.

- A luminária LED tem total 
ef i c i ênc ia  energét ica 
gerada pelos painéis, com 
c o n s u m o  b a i x o  e 
i l u m i n a ç ã o  d e  a l t a 
performance.  

Vista superior
Escala: 1:50

Det. encaixe

Elevação 01 Elevação 02

Detalhamento 06 - 
Bicicletário

Detalhamento - Conexão da membraba ao mastro

Fonte:FEITOZA, Rodrigo. trabalho de sistemas estruturais. 
Disponível na  internet via http://www.ebah.com.br/content/ABAAAewEgAG/trabalho-sistemas?part=6#
Arquivo capturado em 16 de out. de 2017

As coberturas de estruturas de membranas 
tensionadas caracterizam-se pelo preenchimento 
de grandes vãos. Tratam-se de estruturas ideais 
para eventos temporários pela mobilidade de 
assentamento, rapidez construtiva e leveza.
Possui alto grau de desempenho em relação ao 
nível de luminosidade, fortalecido pelo uso da 
iluminação natural e boa eficiência térmica, 
resultante do não aquecimento do local pelo 
alto grau de reflectividade da luz.

a cobertura apresenta-se em estado de 
tracionamento através de sua fixação à cabos de 
aço grampeadas ao chão. Os mastros, resumem-se 
em estrtuturas de apoio, inclinadas de acordo 
com a necessidade de ocupação do espaço, para a 
elevação da membrana. 

Detalhamento 05 - lona tensionada 

Detalhamento - mastro

Detalhamento - membrana 

05/07

Perpectiva Praça Deputado Renato Celidônio -
Estruturas para eventos temporários
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DETALHAMENTO TÉCNICO -  Paginação de piso
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DETALHAMENTO 10 - PISO DRENANTE LISO E GRÃO DE CAFÉ

Espelho d’água 

Levantamento - Obelisco

Vista superior
Escala: 1:10

Detalhe peça  01 Detalhe peça  01 Detalhe peça  02

Corte Transversal A.A

Seleção de Cores: 
marrom, cinza, camurça e bordô  

A.AA.A

Detalhamento recorte no piso

Vista superior
Piso drenante Liso

Sistema de encaixe das peças

Vista lateral

- O piso drenante apresenta 97% de 
permeabilidade. 
- Fabricado em placas a base de concreto, 
fibras materiais, minerais e aditivos para dar 
permeabilidade e resistência ao produto.
- Para sua instalação, se faz necessário o 
nivelamento e compactação do terreno. 
Logo, é acrescentado uma camada de 
aprox imadamente  4cm de  pedr isco, 
auxiliando na absorção da água e 2cm de 
areia contribuindo com o nivelamento do 
solo. 
- Os pisos são encaixados posteriormente e 
aceitam recortes quando necessário.
- Apresentam grande resistência ao tráfego 
de veículos. Antederrapante e atérmico.  

Vista superior
Escala: 1:100

DETALHAMENTO 11 - Espelho d’água

Corte longitudinal A.A
Escala: 1:100

A intenção do espelho d’ água é refletir o céu na 
terra, assistindo o movimentar das nuvens do chão.

Vista superior
Escala: 1:500

O obelisco encontra-se posicionado na Praça Deputado Renato Celidônio 
e faz referência aos artistas maringaenses , com a orientação de seu 
marco mais grandioso voltado diretamente para a Cruz da Igreja Matriz da 
cidade. 

DETALHAMENTO 09 - PISO CONCREGRAMA (CHEIOS E VAZIOS)

Vista superior
Escala: 1:10

Sistema de
encaixe

Escala: 1:10

100% impermeável
80% impermeável
20% permeável

70% impermeável
30% permeável

30% impermeável
70% permeável

c
m

cm

c
m

Detalhamento borda infinita
Escala: 1:25

DETALHAMENTO 11 - Borda infinita e Fonte seca

LEGENDA
Rede elétrica

Tubo de impulsão

Entrada de água

Tubo de desague

Detalhamento fonte seca

Fonte: http://www.saferain.com/es/blog/instalacion-fuentes-secas.html#prettyPhoto 

A implantação do espelho d’água promove a transformação estética do local, além de 
mudanças no microclima, favorecendo a vegetação existente e o desenvolvimento de um 
ecossistema balanceado. 
O abastecimento do mesmo acontece pela captação da água da chuva através de grelhas 
fixadas alinhadas ao piso concregrama. Quando saturada, a cisterna procede com a 
rejeição da água pela canalização, conhecida como «ladrão», que consuma na galeria 
pluvial da cidade. A locação de uma bomba, faz com que a água mantenha-se sempre em 
circulação e oxigenação, a qual também acontece pela presença dos jatos de água, 
evitando assim a proliferação de mosquitos. A água também recebe um tratamento com 
cloro como auxílio. 
Para sua instalação fez-se necessário rebaixar a área de implantação, deixando sua 
superfície rente ao piso e a impermeabilização do local. 

Vista Frontal
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Nome Popular Nome Científico Porte

F
o
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r
a
ç
õ
e
s

Cor da Flor Ciclo de vidaImagem

Grama Esmeralda Zoysia japonica Até 15 cm Perene

Grama Amendoim Rachis repens De 01 a 03 
cm

Perene

Grama Preta Ophiopogon jaonicus Perene

Grama São Carlos Axonopus compressus Perene

Até 15 cm

Até 15 cm

abacaxi Roxo Tradescantia Spathacea Perene
De 03 a 04 

cm
de 04 a 06

cm

F
l
o
r
e
s

Saintpaulia ionantha

Sálvia Roxa Salvia Splendens
De 01 a 03

metros
Bienal / PereneRoxa-azulada

Sálvia vermelha Salvia Splendens
De 01 a 03

metros
Bienal / PereneVermelho

Até 15 cm Violeta e branco Perene

Impatiens walleriana De 15 a 60
cm

Cor de rosa PereneBeijinho

Violeta

Jasmim Leite

Lavanda

Margarida

Á
r
v
o
r
e
s

Trachelospermum 
jasminoides

De 03 a 3.6 
metros

Branco / Creme Perene

Lavandula sp De 03 a 3.6 
metros

Branco / Creme Perene

Leucanthemum vulgare De 03 a 04 
metros

Branco / Amarelo Perene

Amarelo

Margarida caesalpinia 
peltophoroides

De 06 a 09 
metros

Amarelo Perene

Palmeira Imperial
caesalpinia 

peltophoroides
Acima de 12 

metros
Perene
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DETALHAMENTO TÉCNICO -  Padronização de Fachadas

Elevação - Padronização de fachada
Escala: 1:200

Quadro Paisagistico

Visando deixar o local mais agradável visualmente, 
foram realizadas reformas nas fachadas dos 
edifícios, estabelecendo normas e parâmetros a 
serem seguidos para combater excessos de 
elementos de comunicação visual, os quais 
desvalorizam o espaço público das cidades e 
promove desconforto visual. Com isso, obteve-se 
como referência o a definição de normatização de 
publicidade, ou seja, a garantia de harmonia do 
conjunto publicitário fixados nas fachadas dos 
imóveis. 

Somente serão permitidos equipamentos não 
publicitários, como ar condicionado, placas 
temporárias e coberturas em geral, desde que não 
descaracterize e prejudique a integridade padrão 
do local. 

Poderão ser fixadas placas paralelas à fachada 
dos edifícios , posicionadas logo a cima do vão de 
entrada com largura máxima de 3 metros. É 
interessante que o vão das aberturas possua a 
mesma largura. 

É necessário respeitar uma distância de 2,40 metros 
de altura livre entre o piso e a face inferior da 
placa.

O letreiro deverá possuir altura máxima de 50 
centímetros.

 

As placas de identificação sobrepostas à fachada, 
derverão ser instaladas na parede do imóvel, 
respeitando as dimensões exigidas pelo projeto, com 
altura libre entre o piso e a face inferior da placa 
também de 2,40 metros e altura máxima de 50 
centímetros. , para que não promova transtornos ao 
encobrir os elementos presentes. As mesmas 
possuirão comprimento de no máximo 60 centímetros.

A introdução das marquises ocorre a 3,10 metros 
em relação ao nível do passeio.  

 

Perspectiva - Corredor verde Getúlio Vargas

07/07


