
 
 

 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO SOBRE A LINHA FÉRREA  

 

 

 

 

 

 

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



 

 

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO SOBRE A LINHA FÉRREA 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UniCesumar – 

Centro Universitário de Maringá como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel(a) em Arquitetura e Urbanismo, sob 

a orientação do Prof. M.e. Thiago Botion Neri 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017 



 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO SOBRE A LINHA FÉRREA 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UniCesumar – 

Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel(a) em Arquitetura e Urbanismo, sob a orientação do Prof. M.e. Thiago Botion Neri 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

                Prof. M.e. Thiago Botion Neri 

 



 

 

REQUALIFICAÇÃO SOBRE A LINHA FÉRREA  

 

 

João Henrique Rodrigues da Silva 

 

 

RESUMO 

 

Para o desenvolvimento deste artigo optou-se por uma linha cronológica de desenvolvimento, 

iniciando-se pelo histórico das cidades e sua evolução junta a linha férrea, reunindo as bases 

necessárias para entender a área de enfoque, compreendendo as realidades e desafios que as 

cidades encontraram ao longo de sua formação. A continuidade nos leva a escala humana 

dentro de uma malha viária, que quando bem conectada e fluida aumentam a sensação de 

segurança e devolve a vida para a cidade, fazendo com que as pessoas se apropriem dos 

espaços e os compartilhem, sendo dentro dos modais de transporte ou até mesmo nas áreas de 

recreação. Essa forma de compartilhamento influi diretamente na criação de lugares com 

sentimento de pertencimento da população criados com o auxílio de uma nova roupagem 

sustentável que tenta compensar os impactos dos projetos passados que conduziram as 

cidades para níveis nocivos de interação do homem e natureza, finalizando assim numa 

proposta de requalificação e reintegração de um espaço urbano que se configura em um 

parque linear. 

 

Palavras-chave: Escala humana. Linha férrea. Requalificação do espaço.  

 

 

REQUALIFICATION ON THE RAILWAY LINE 

 

ABSTRACT 

 

For the development of this article, a chronological development line was chosen, beginning 

with the history of the cities and their evolution joining the railway line, gathering the 

necessary bases to understand the area of focus, understanding the realities and challenges 

that the cities found throughout their training. Continuity takes us to the human scale within a 

road network, which when well-connected and fluid increases the sense of security and 

returns life to the city, making people take ownership of the spaces and share them, being 

within the modalities of Transportation or even in the recreation areas. This form of sharing 

directly influences the creation of places with a sense of belonging of the population created 

with the aid of a new sustainable clothing that tries to compensate the impacts of the past 

projects that led the cities to harmful levels of interaction of the man and nature, finalizing 

thus in a proposal of requalification and reintegration of an urban space that is configured in a 

linear park. 

 

Keywords: Keywords: Human scale. Railway. Requalification of space. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O objetivo deste artigo é reunir bases que auxiliem na criação de um projeto que 

renove o conceito de parque linear, onde o protagonista não seja mais o curso d'água, mas sim 

os trilhos do trem que cortam a cidade de Maringá. A proposta do projeto busca criar uma 

nova atmosfera voltada à população, a fim de permitir não apenas que a cidade se desenvolva 

junto a ambientes verdes, mas também que a melhoria na qualidade de vida faça parte da 

realidade daqueles que habitam a cidade. 

Desse modo, na tentativa de reinventar o espaço, alguns recursos de projetos já 

aplicados em outros momentos numa problemática semelhante foram resgatados e adaptados 

ao projeto específico, como, por exemplo, o uso de vias compartilhadas que permitem a 

circulação de diferentes modalidades de transporte, a criação de novas áreas verdes que 

retomam o resgate da cultura paisagística, que a cidade possuía em seu desenho inicial, e o 

prolongamento do lote residencial além de seus limites legais. Todas as ferramentas urbanas 

propostas foram sintetizadas a partir de artigos, teóricos e estudiosos, sendo também 

explanado o campo de projetos já realizados e experimentados, buscando uma mudança nos 

modos de se "fazer cidades", culminando em um plano de criação de uma cidade mais 

humana, ou seja, onde a escala humana prevaleça na malha urbana.  

 Alguns projetos de revitalização da cidade de Maringá levaram ao rebaixamento da 

linha férrea e ao surgimento de um vazio urbano em alguns trechos da cidade. Nesse local, em 

maior parte, a ocupação é feita por um bairro residencial, tendo seus lotes fazendo fundo com 

a área marginalizada, gerando um espaço ocioso e inseguro para a cidade, que poderia ser 

convertido em um grande eixo de interligação espacial entre os pontos Leste e Oeste de 

Maringá através de um parque linear.  

Sendo assim, a revitalização desse espaço resultaria em uma melhoria na mobilidade 

urbana, na segurança para os residentes do perímetro diretamente conectado ao espaço em 

questão, além de criar uma nova área de interação para a população – facilitando os fluxos e 

reconectando a cidade. 

 

 

2 A CIDADE VERSUS A FERROVIA  

 

 O primeiro trecho ferroviário teve origem na Inglaterra no ano de 1825, antes disso os 

trens tinham objetivo de facilitar o transporte de minérios, que era realizado pela força animal 
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em vagões sobre trilhos de madeira. Com o passar dos anos, as ferrovias evoluíram e se 

difundiram pelo mundo, tendo a capacidade de transportar diversas cargas de produtos além 

de passageiros. 

Desse modo, esse meio de transporte se configurou nos países desenvolvidos como 

uma solução de deslocamento econômico e rápido quando comparado as rodovias. No 

entanto, os países subdesenvolvidos, como o Brasil, optaram pelo método rodoviário de 

transporte, fazendo com que sua malha ferroviária fosse bastante reduzida quando comparada 

com as maiores potências. Acredita-se que o Brasil viveu seu auge ferroviário nos anos de 

1870 a 1920, perdendo força conforme o crescimento da indústria automobilística, que teve 

seu 'boom" nos anos de 1960 e levou diversas estações ao desligamento, encerrando seus 

trabalhos década após década, até chegarem em 1990 com sua maioria desativada. 

 Em diversas cidades, a ferrovia foi o eixo norteador de crescimento e 

desenvolvimento, e foi a partir dela que várias cidades foram traçadas – seja através de um 

planejamento urbano, ou pelo aparecimento esporádico de vilas erguidas durante a construção 

das ferrovias. As linhas férreas eram um eixo de interligação entre os assentamentos urbanos 

vizinhos e garantiram por muito tempo a circulação da economia do estado e das cidades, 

impulsionando o desenvolvimento. 

No entanto, o abandono gradativo desse meio de transporte levou muitas cidades a 

repensarem o posicionamento dos trilhos, que, até então, cruzavam o centro da malha urbana 

de muitas delas, deixando uma grande cicatriz nos eixos viários, que segregavam as cidades 

em espaços distintos, perdendo a conectividade social e espacial do meio.  

 Todas as problemáticas que as cidades vinham enfrentando com as mudanças culturais 

e econômicas culminaram em diversos projetos de revitalizações que garantiram a retirada das 

linhas ainda ativas, do nível do pedestre e do automóvel, outras linhas que não 

proporcionavam mais as facilidades de antigamente, acabaram sendo marginalizadas pelo 

tempo e assim convertidas em novos parques urbanos, oferecendo novos espaços para a 

população. A exemplo disso, o tópico seguinte analisará projetos de implantação de parques 

urbanos que exemplificam e auxiliam no entendimento desses espaços. 

 

 

3 PARQUES LINEARES, DAS PROPOSTAS AO TANGÍVEL 

 

 Estes estudos de casos foram realizados na intenção de relacionar parâmetros de 

projetos existentes que auxiliassem nas estratégias tomadas para a elaboração de uma nova 
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proposta, de modo que os pontos observados ajudassem na compreensão do espaço, do 

entorno imediato e a relação com seus usuários. Os fatores para as escolhas dos projetos 

foram: revitalizações e requalificações urbanas, enobrecimento de áreas verdes e a priorização 

do pedestre junto aos meios de transportes alternativos. Essas premissas foram reunidas em 

quatro programas projetuais que podem ser analisados no quadro abaixo: 

Quadro 1: Projetos Correlatos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Os projetos correlatos analisados formam um nítido corredor que interliga diferentes 

partes da cidade, configurando-se, espacialmente, como parques lineares. A definição de 

Promenade Planteé 

• LOCALIZAÇÃO: Paris - França 

• ANO: 1993  

• ESCRITÓRIO: Philippe Jacques + Vergely Mathieux 

• EXTENSÃO: 4,5Km 

• Fonte: http://www.leviaducdesarts.com/fr/promenade/ 

Bloomingdale Trail 

• LOCALIZAÇÃO: Chicago - Ilinois - Estados Unidos 

• ANO: 2003 - 2015 

• ESCRITÓRIO: Collins and Co. 

• EXTENSÃO: 4,80Km 

• Fonte: http://www.bloomingdaletrail.org/ 

High Line Park 

• LOCALIZAÇÃO:  Nova Iorque - Estados Unidos 

• ANO: 2004 - 2010 

• ESCRITÓRIO: Diller Scofidio + Renfro 

• EXTENSÃO: 2,33Km 

• Fonte: http://www.thehighline.org/visit/#/plants 

Corredor Cultural Chapultepec 

• LOCALIZAÇÃO: Cidade do México - México 

• ANO: 2016 - 2017 

• ESCRITÓRIO: Fernando Romero - FR-EE 

• EXTENSÃO: 1,3Km 

• Fonte: https://arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/cidade-mexico-
ganhara-parque-linear-fernando-romero 
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parque linear advém de obras associadas a uma programática ambiental e são bastante 

utilizados como um instrumento de gestão de áreas degradadas – como os fundos de vale 

dentro da malha urbana das cidades, serve também como ferramenta capaz de dar suporte a 

preservação de recursos naturais e interligar os espaços verdes dentre outros diversos 

elementos constituintes do desenho urbano.  

Alguns pontos podem ser agregados aos parques lineares e descrevem suas funções, 

essas premissas podem ser encontradas nos tópicos abaixo:  

 

- Auxílio na recuperação de áreas degradas  

- Conexão de maciços verdes ao longo de cursos d'água 

- Manejo de águas pluviais e aumento da várzea dos cursos d'água 

- Zonas de recreação, áreas de lazer e valoração de rotas culturais  

- Rotas de transportes alternativos e corredores de migração de espécies 

- Evita as ocupações irregulares nas áreas de proteção ambiental 

- Conexão do homem/cidade com infraestruturas verdes alternativas 

 

 Com esses pontos, os parques lineares trazem vantagens para o espaço urbano, como: 

melhoria do microclima, a ampliação das opções de lazer e aumento da educação ambiental. 

Além disso, esse projeto pode ser implantado em etapas, facilitando a administração 

municipal diante das obras de execução. Isso pode ser visto em Fachin (apud OLIVEIRA 

2016), quando o autor afirma que esses modelos de parques apresentam diversas funções, 

muitas vezes distintas embora interligadas entre si. Entretanto, o autor reconhece que os 

parques possuem uma função social que está atrelada ao lazer social, do mesmo modo que 

também existe uma função educativa que se liga intimamente a espaços voltados a educação 

ambiental. 

 Os correlatos apresentados não possuem cursos d'água em seu traçado, no entanto, sua 

configuração linear e a apropriação de outros pontos citados acima confirmam as propostas 

como características de parques lineares, e estão intimamente ligados com projetos de 

requalificação urbana, pois fazem uso de áreas degradas e vazios urbanos para a aplicação de 

um novo traçado que movimenta e fomenta a vida urbana. 

 Sendo assim, a maioria das propostas desses projetos que solucionam as problemáticas 

que os trilhos obsoletos vinham causando nos centros das cidades tiveram, em sua 

conceituação, a reintegração da malha urbana, visto que, em muitos casos, a linha férrea havia 

se tornado uma barreira para cidade, forçando-a a se desenvolver em duas faces, que muitas 
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vezes possuem uma interligação social bastante limitada, crescendo de forma desigual e 

dispersa.  

Uma cidade que cresce a esses moldes, reforça o uso de meios de transportes 

motorizados e aumentam o consumo de combustíveis, o tempo de deslocamento e a poluição 

urbana (Netto 2008 apud Chen et al, 2008). Outro problema são as vias interrompidas pelas 

linhas, isso tende a construir caminhos mais quebrados e menos racionais, aumentando ainda 

mais as distâncias a serem percorridas. Como efeito, volta-se culturalmente ao uso de veículos 

privados.  

É preciso dizer que uma cidade que elimina suas barreiras físicas permite a seus 

usuários a utilizem da melhor forma possível: pluralizando seus meios de transporte e 

melhorando a integração do homem com o espaço, chegando o mais próximo possível de uma 

malha urbana sustentável e inteligível.  Pode não parecer a princípio, mas uma malha urbana 

bem conectada e integrada evita problemas de segurança pública, visto que ruas sem saída ou 

interrompidas por vazios urbanos, cul-de-sacs e demais trechos com acessibilidade reduzida 

levam a cenas de crime e violência. Ao se evitar essas condições, aumenta-se a densidade de 

usuários elevando o movimento de pedestres e veículos, fazendo com que a segurança seja 

alcançada de forma natural.  

A finalidade da busca por uma malha urbana integrada e sustentável reflete 

diretamente sobre o pedestre, uma vez que a diminuição de distâncias, a sensação de 

segurança e a objetividade dos caminhos e traçados causam tanto aumento do fluxo de 

pessoas, quanto a utilização de meios de transportes alternativos que se enquadram nas 

dimensões de uma cidade mais humana, remetendo a ideia da escala humana dentro do 

planejamento urbano.  

Este termo está vinculado a estadunidense Jacobs (1961), que já previa uma cidade 

sem "vida" decorrente dos novos moldes de urbanização, podendo ser associado também a 

Gehl (2010) que comenta sobre o planejamento urbano no modernismo e a falta de tratamento 

de espaços públicos voltados para o homem, levando em consideração a convivência humana 

e as interações sociais do coletivo.  

Diante das discussões sobre os veículos tomarem o espaço do homem dentro das 

cidades modernas, através da construção de grandes vias e espaços para automóveis que 

culminam em um aumento do tráfego etc., Gehl (2010) defende que existe a necessidade da 

cidade voltar-se para o homem, compreender suas necessidades sensoriais e desenvolver 

desenhos dentro de proporções que sejam facilmente assimiladas pelos usuários. Em outras 
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palavras, devolver a vida às cidades e proporcionar o prazer de se utilizar e viver o espaço 

urbano.   

 Para que a cidade se torne atrativa ao público, acredita-se que o número de pessoas 

que utilizam o espaço é bastante relevante e diz muito sobre ele, como cita Gehl em um trecho 

de seu livro:  

[...] a simples presença de outras pessoas sinaliza quais lugares valem a pena. Um 

teatro lotado e um teatro quase vazio enviam duas mensagens completamente 

diferentes. Um assinala a expectativa de uma agradável experiência comum. O 

outro, que algo está errado.  (2010, p.63) 

 

 No entanto, não é só de números que uma cidade se basta para fazer-se viva; a relação 

entre as dimensões do espaço e a população do local, geram uma sensação que pode ser 

percebida por outros usuário, tornando a experiência agradável e convidativa, aumentando 

cada vez mais o sentimento de pertencimento a cidade. Dessa forma ao se levar em conta o 

número de pessoas que se utilizam do espaço público, o aumento da segurança e do convite ao 

próximo, encontramos um exemplo na cidade de Copenhague, que por volta da década de 90, 

algumas vias de circulação foram redirecionadas a um novo modal de transporte: as bicicletas. 

Isso foi feito através da setorização dos espaços físicos, convidando diretamente o ciclista a 

fazer uso do local, aumentando gradativamente o número de usuários e explanando uma clara 

relação entre a mobilidade urbana e melhoria na qualidade de vida.  

Sendo assim, fica claro que deve-se criar espaços que abriguem e de suporte a 

diferentes modais, preferencialmente sustentáveis e se possível não motorizado, o mais 

comum deles é a bicicleta, que pode ganhar visibilidade na via de diferentes formas, seja 

através de uma ciclovia, ciclofaixa ou compartilhada dentro da mesma zona dos automóveis. 

Entre os modos de compartilhar o espaço e organizar o fluxo cicloviário temos como fazê-lo 

segregado ou inclusivo, sendo que o modelo segregado diz respeito aos espaços demarcados 

por sinalizações excessivas ou até mesmo por barreiras físicas, já no meio inclusivo, o 

compartilhamento acontece de modo natural desde que se siga uma proporção adequada para 

tal atividade.  

 Teóricos acreditam que segregar o espaço pode não ser o mais aconselhado 

(Teramotto 2008), visto que podem gerar acréscimos de distâncias e passagem por 

cruzamentos, tão incômodos que levam os seus usuários a buscarem rotas alternativas. Outra 

problemática que também vem à tona sobre os espaços segregados, são as questões da falsa 

concepção de que os únicos lugares para as bicicletas são as ciclovias – fazendo com que 

motoristas passem a criticar ciclistas que se utilizam de espaços entre veículos (Hiles, 1996).  
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É com essa prerrogativa que os projetos propostos para as novas revitalizações de 

espaços urbanos não façam a distinção espacial por meio de barreiras físicas e visuais, 

levando a utilização pura do termo "via compartilhada". Contudo, para que essa escolha 

obtenha êxito além da teoria, algumas medidas devem ser tomadas para a proposta, atreladas a 

diversas alterações nos modos de construção e na cultura desses espaços viários, um deles é 

redução de fluxo e velocidade dessas vias, trazendo uma sensação de conforto e segurança 

para seus usuários, outra melhoria, advém da construção propriamente dita, onde a via deve 

ganhar uma formatação espacial mais generosa, a fim de abrigar os diversos modais de 

transporte que passarão a coabitar o espaço.  

 Um modelo de exemplo é o de via compartilhada proposto pelo Oregon Department of 

Transportation, que indica uma largura mínima de 4,20 metros e máxima de 4,80 metros para 

faixa de rolamento (figura 1), visto que, ao exceder essa dimensão, os veículos podem trafegar 

de forma pareada, levando a via a uma função de pista dupla. Outro parâmetro levado em 

conta é o de evitar com que as bicicletas trafeguem no sentido contrário ao da via, trazendo 

mais segurança aos usuários e o respeito pelo traçado, visto que, permitir que bicicletas 

trafeguem no sentido contrário do fluxo de veículos, só reforça o descumprimento das regras 

de trânsito. 

Figura 1: Exemplo de faixas mais largas          Figura 2: Comparação da implantação das vias largas 

 

Fonte: Oregon - DOT (1955)                                            Fonte: Alterada de Oregon - DOT (1955) 

 

 

4 A PAISAGEM CRIADA NO MEIO URBANO 

 

 A paisagem está diretamente ligada com o sentido mais desenvolvido do homem: a 

visão, pois se trata de um sentido completamente dinâmico, capaz de percorrer e assimilar 

diversas informações em espaços e tempo realmente curtos. Com esse princípio, o paisagismo 

entra em cena: como uma ferramenta que auxilia na criação de espaços e cenários que 
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convidam o homem a sentir-se pertencente a um lugar e que lhe proporcione conforto e 

qualidade de vida.  

No que tange a vegetação, Benedito Abbud (2006) defende que ela deve representar 

um elemento de regulagem da escala das cidades, pois, assim, ajuda a criar espaços com 

dimensões perceptíveis e adequadas ao homem, através de hierarquias, que devem ser bem 

trabalhadas no ambiente, demarcando as importâncias dos planos de observação, sendo o 

autor do projeto o responsável por determinar qual a relevância de cada um deles. Essa teoria 

é fácil de ser compreendida quando se observa os desenhos abaixo (figura 3 e 4), que sugerem 

a existência de diferentes estratos e seus variados portes. 

Figura 3 : Estratos arbóreos e arbustivos 

 

 

 Essa enorme variedade de vegetações existentes pode ser arranjada de diferentes 

formas, obtendo resultados distintos conforme cada caso específico, Abbud (2006) diz ainda 

que o intuito de se utilizar a vegetação no desenho urbano é dar harmonia, regularidade e 

unidade a paisagem, amenizando assim os grandes maciços construídos. 

Fonte: Alterada pelo autor, de Benedito Abbud (2006) 

Fonte: Alterada pelo autor, de Benedito Abbud (2006) 

Figura 4: Diferentes arranjos dos estratos arbóreos 



12 

 

 

 Com essas ferramentas de projeto, torna-se possível regular a percepção do espaço e 

torná-lo humano. Deve-se perceber, na imagem, que os observadores no ponto 01 possuem 

uma sensação de paisagem infinita que ameniza a massa edificada, claro que com diferentes 

percepções, dependendo da escolha e o arranjo dos estratos; já os observadores do ponto 02, 

se sentem convidados a caminhar no espaço verde criado pelos maciços vegetais que 

conferem diferentes sensações ao espaço. 

 Outro ponto na criação de paisagens diz respeito ao substrato do local de intervenção, 

fazendo com que a paisagem possa ser desenvolvida num espaço livre de estruturas ou para 

um ambiente densamente edificado e muitas vezes impermeável. Com isso, tem-se inúmeras 

alternativas de criação para ambos os casos, e requer ao responsável melhor adequá-las as 

realidades de cada situação.  

No primeiro caso, estamos trabalhando com o substrato puro, em que os arranjos 

espaciais da vegetação podem ganhar múltiplas configurações, bastando somente escolher a 

espécie adequada ao solo e clima além garantir que o substrato será capaz de nutrir e 

desenvolver a espécie. Já no caso de jardins sobre espaços impermeáveis e edificados, as 

soluções são mais restritas e devem ser bem planejadas para não ocasionarem problemas aos 

usuários. Como é o caso dos jardins suspensos sobre lajes, também conhecidos como jardins 

elevados, outro sistema são os jardins verticais, onde a vegetação ganha um novo plano, 

passando do horizontal para o vertical. 

 Portanto o que realmente importa quando tratamos do assunto de paisagismo não é 

como ele é tecnicamente produzido, mas sim como o usuário irá percebê-lo e como a cidade 

irá responder a isso, referindo-se sempre em criar espaços ativos, que façam parte da vida das 

pessoas e ajudem a regular o micro clima, sendo capaz de gerir qualidade de vida da 

população. 

 

 

5 LEVANTAMENTO DO ESPAÇO DE IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA  

  

 Com a chegada da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, nasceu o projeto da 

cidade de Maringá, idealizado pelo arquiteto e urbanista Jorge de Macedo Vieira, no ano de 

1945, dois anos depois, o projeto se concretiza num espaço físico urbano. A proposta tinha 

como eixo norteador a ferrovia que se configurava no sentido Leste - Oeste, uma das 

principais linhas de interligação entre os assentamentos urbanos e o mais importante motor 

que impulsionou a economia cafeeira junto ao desenvolvimento local. No entanto, com o 



13 

 

 

"boom" automobilístico no Brasil a partir da década de 60, atrelado as mudanças nos eixos 

econômicos, as ferrovias perderam forças perante os grandes eixos rodoviários, fazendo com 

que no ano de 1986 a estação ferroviária fosse desativada por completo e demolida em 1991. 

 

  

Com as mudanças decorrentes da evolução econômica, um dos principais eixos de 

interligação da cidade se converte em uma cicatriz visível no tecido urbano, sendo possível 

enxergar uma descontinuidade na malha viária, causando problemáticas e desconfortos para 

os usuários da cidade. Sob essas dificuldades, optou-se por desenvolver um projeto de 

rebaixamento do trilho do trem, iniciado no ano de 1997, e aplicado por fases dentro das 

zonas que configuram a cidade. A última fase a ser concluída foi o túnel de interligação entre 

duas avenidas, no entanto, a continuidade do projeto se converteu em um grande vazio urbano 

que desconecta dois quadrantes da cidade entre norte e sul, causando problemas para os 

bairros adjacentes. Os esquemas abaixo exemplificam a área de intervenção e analisa o 

entorno imediato da zona nos dias de hoje e como os usos dele influenciam no 

desenvolvimento espacial do bairro e da cidade. 

Figura 7: Mapa da cidade com o local de intervenção  

Fonte: Autor 

Fonte: Renato Leão Rego 

Figura 5: Esquema da ferrovia e dos dois 

vales que caracterizavam o sítio de 

implantação da cidade. 

Figura 6: Esquema de circulações urbana. Ferrovia 

tracejada e avenidas principais em traço cheio. 

Fonte: Renato Leão Rego 
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Figura 8: Área de intervenção aproximada, com análises do entorno imediado 

 

 

 

 Analisando o entorno da área de implantação, é possível perceber a presença de uma 

zona residencial em um de seus lados, já na outra face temos uma zona de comércio e 

serviços, que permite os comércios vicinais além da ocupação residencial. A realidade de hoje 

se justifica ao que concerne à legislação de uso e ocupação, não possuindo uma enorme 

discrepância de utilização dos lotes, mesclando os usos entre residencial e comercial e 

fazendo com que não ocorra uma exagerada desertificação noturna e diurna. 

 O trânsito e seus fluxos sofrem mais, diante das análises, o vazio criado pela área de 

intervenção encontra-se um nível abaixo do nível das vias perpendiculares a ele, fazendo com 

que as vias não se conectem de um lado para o outro. Deixando de ambos os lados, ruas sem 

saída que são fechadas através de muros ou gradis improvisados pela própria comunidade em 

conjunto com o poder público. Com essas problemáticas, as vias interrompidas não garantem 

a fácil circulação dos pedestres e aumentam ainda mais as distâncias, desestimulando o uso do 

espaço público.  

Fonte:  Elaborada pelo autor 
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O vazio urbano que será intervido, tem continuação onde se encontra na figura um 

traçado azul. Nesse espaço, o trilho do trem não foi rebaixado e recoberto na configuração de 

um túnel, voltando, assim, a aparecer a céu aberto, permeando uma área de fundo de vale em 

um de seus lados e, do outro, grandes lotes comerciais. Por não permitirem o encontro de vias 

com o espaço, os fluxos se reduzem e diminuem o encontro da população com a linha férrea, 

fazendo com que não se torne uma área que ofereça riscos reais a comunidade. 

 O espaço de intervenção é caracterizado pelo traçado de uma vala de 35 metros de 

largura e 530 metros de extensão, esse traçado está sobre o túnel que acomoda a linha férrea 

rebaixada da cidade. Com isso, o substrato da área de intervenção passa a ser composto por 

uma laje de concreto e duas faixas laterais de solo livre, o túnel logo abaixo tem uma largura 

de 16 metros e possui uma altura de 9 metros livres, os lotes que fazem divisa com o espaço 

estão um nível a cima da zona de intervenção, configurando as duas paredes laterais da área 

como muros de arrimo (figura 9), dificultando a interação dos moradores com o espaço. 

Figura 9: Corte transversal genérico da via de intervenção 

 

Fonte: Desenhos do autor 

 O túnel hoje é composto por uma única linha férrea, mas foi construído para que possa 

acomodar mais dois ramais que futuramente podem transportar pessoas além de cargas, entre 

as principais cidades da porção Norte do Paraná. O espaço é bastante degradado e enfrenta o 

abandono das autoridades que não possuem intenções imediatas para que seja reintegrado a 

cidade. Logo a baixo podemos analisar as fotos da área, cada foto foi enumerada e seguem a 

mesma ordem da legenda presente no mapa a cima (Figura 8); 
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Figura 10 : Ponto 1 - Gradil de proteção da área 

Fonte: Fotos do autor (2017) 
 

Fonte: Fotos do autor (2017) 

 

Fonte: Fotos do autor (2017) 
 

 Fonte: Fotos do autor (2017) 

 

Fonte: Fotos do autor (2017) 

 

Fonte: Fotos do autor (2017) Fonte: Fotos do autor (2017) 

Figura 10: Ponto 1 - Gradil de proteção da área Figura 11: Ponto 2 - Vista geral da área  

Figura 12: Ponto 3 - Vista do muro de contenção 

 

Figura 13: Ponto 4 - Vista geral da área 

Figura 14: Ponto 5 - Rua sem saída  

 

Fonte: Fotos do Autor (2017) 

Figura 15: Ponto 6 - Vista geral da área 

Figura 16: Ponto 7 - Vista geral da área Figura 17: Ponto 8 - Final do rebaixamento da linha férrea 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nas pesquisas e no levantamento da área, fica nítido que a aplicação de um 

parque linear serve para a recuperação de áreas degradas e que, na maioria dos casos, 

acompanham um curso d'água. No entanto, essa configuração espacial se encaixa de forma 

efetiva e funcional para espaços que acomodam as linhas férreas desativadas ou vazios 

urbanos anteriormente ocupados por ramais dessas linhas.  

Sendo assim, a configuração de um parque linear vai muito além de somente uma área 

verde com o intuito de proteção ambiental. Mais do que isso, o parque se configura como um 

espaço de integração de áreas ociosas da cidade com grande potencial para o lazer e rotas de 

circulações para o pedestre, já que, na maior parte dos programas projetuais desses espaços, o 

parque linear funciona, fisicamente, como um corredor que diminui os trajetos feitos pela 

malha urbana.  

Outro ponto observado é a questão da proporção do espaço urbano diante da escala do 

homem e, sobretudo do pedestre, assim o projeto tem como finalidade principal integrar o 

pedestre dentro da malha urbana e incentivá-lo a viver a cidade de forma única, onde poderá 

descer dos meios de transporte motorizados e observar os arranjos espaciais que compõe as 

áreas de intervenção, trazendo qualidade de vida para a população e para a cidade.  

Desse modo, espera-se que as problemáticas encontradas hoje, na malha viária, não 

sejam efetivamente um empecilho para o desenvolvimento local, mas sim uma espécie de 

incentivo a aceitação de novas mudanças, onde a cidade abrace novamente o desenvolvimento 

urbano em paralelo a sua construção sustentável, voltando aos primórdios de sua criação, de 

uma cidade jardim que prioriza a vida e dessa vez o homem. 
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