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RESUMO 
 
O artigo trata sobre o tema “preservação de uma edificação histórica” na cidade de Marialva, 
com o intuito de embasar o projeto arquitetônico para o mercado público da cidade. O projeto 
vai revitalizar o antigo moinho Tabajara, empresa que em muito contribuiu para o 
desenvolvimento econômico da cidade na década de 1950, o projeto atende aos requisitos do 
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
 

Palavras-chave: Arquitetura. Retrofit. Mercado Municipal. Revitalização. 
 
 

MARIALVA MUNICIPAL MARKET – A PRESERVATION CASE 
 
ABSTRACT 
 
The article regards the theme “preservation of a historic building” in the city of Marialva-PR, 
in order to support the architectural project for the city public market. The project will 
revitalize the old Tabajara mill, which was a company that contributed a lot for the economic 
development of the city in the 1950s, the project meets the requirements of the TCC (Final 
Graduation Project).  
 
Keywords: Architecture. Retrofit. City Market. Revitalization.  



 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Preservar edificações antigas que retratam tempos passados tem por intuito registrar a 

história por meio do patrimônio construído, permitindo às gerações futuras conhecer as bases 

e valores que formaram o presente. 

O moinho Tabajara, cujas atividades comerciais foram encerradas no ano de 2017, foi 

uma empresa que durante muitas décadas impulsionou a economia da região de Marialva. O 

prédio que abrigou sua sede durante tanto tempo encontra-se fechado encurralado em meio à 

malha urbana residencial que se expande, assim como os limites urbanos da cidade. 

Com uma tipologia arquitetônica marcada por fachadas ásperas na cor amarela e a 

torre que ainda abriga esteiras rolantes e equipamentos mecânicos necessários ao 

funcionamento do moinho, o prédio faz rememorar lembranças de outros tempos. Por este 

motivo, o autor deste artigo sentiu-se estimulado a conhecer melhor a edificação e a sua 

história com o intuito de propor um projeto de revitalização para suas instalações. Desse 

modo, o artigo vai retratar a história da empresa Moinho Tabajara e sua importância para o 

município, além de discorrer sobre a preservação de patrimônios construídos. 

Por fim, apresentar e analisar a obra do Mercado Municipal de Maringá com um 

exemplo análogo ao que se pretende propor para Marialva. 

 

 

2. PRESERVAÇÃO DE EDIFICIOS HISTÓRICOS  

 

A respeito da preservação, restauro, revitalização, dentre outras abordagens nesse 

campo da arquitetura, é fundamental abordar os monumentos históricos que surgiram em um 

contexto anterior ao nosso, nos quais existiam várias discussões, ao longo da história, que 

apontavam as diretrizes, cuidados e a importância de zelar por obras históricas. As discussões 

que foram construindo os conceitos de preservação e restauro são chamadas de “cartas de 

restauro”, como exemplo, tem-se a Carta de Atenas: 

 

[...] nela era apontada, como uma das necessidades primarias, inventariar os 
monumentos históricos dos vários países e estender o conceito de respeito 
manutenção e salvaguarda, não só aos monumentos, mas também à 
fisionomia da cidade, especialmente em torno a eles, assim como assegurar a 
preservação de certas perspectivas. Considera-se, ainda, a utilização da 
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edificação um fator primordial para a sua manutenção e sobrevivência [...] 
(KÜHL, 1998, p. 198). 

 

Já na carta de restauro italiana, segundo Kühl (1998), monumento é definido como um 

documento histórico. A partir desses pensamentos, podemos entender a importância de 

preservá-los, além da existência de várias teorias, leis e diretrizes que auxiliam na salvaguarda 

de edificações históricas.  

Essas edificações se tornam registros da cultura, sociedade, economia e estilos 

arquitetônico de cada período, proporcionando o registro da história contida nelas, ajudando 

em estudos históricos e também na sessão de pertencimento dos indivíduos de uma 

determinada nação e/ou cultura. 

Tratando esses edifícios como documentos com valor histórico, é imprescindível a 

continuidade dos registros para a posteridade, de forma que, por meio de todas as informações 

contidas nessas edificações, possamos estudá-las a fim de entender as civilizações, as 

tecnologias e os seus costumes, tal como se pode observar na restauração de um antigo 

armazém de cereais existente na cidade de Maringá, restaurado e transformado em um 

mercado público. 

 

2.1 MERCADO PÚBLICO COMO ESTRATÉGIA DE PRESERVAÇÃO 

 

No tópico anterior, verificamos que o uso do local é um ponto importante que garante 

a permanência dos edifícios históricos, um exemplo disso é o mercado municipal de Maringá, 

dois armazéns de cereais construídos em 1958, que em 2009 passou por reformas, cujo intuito 

era abrigar o Mercadão. 
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Figura 1: Mercadão de Maringá  

 

Fonte: acervo Pâmela Francieli Maretins (_). 

 

Essa edificação mesmo sem ter características arquitetônicas de época, carrega em sua 

estrutura física traços da história cultural e econômica de Maringá. Conforme citado por 

Martins (2016, p. 21), “a memória da edificação foi preservada nas paredes, na cobertura em 

arcos e no piso interno, contêm os trilhos por onde os vagões dos trens passavam para 

carregar as mercadorias”. 

Sendo assim, a partir da iniciativa de destinar um novo uso a este local, acabou por 

preservá-lo, dessa forma mantendo um registro histórico em meio ao contexto urbano de 

Maringá. Como nesse caso, pode-se perceber que, com frequência, os mercados públicos têm 

sido instalados nessas edificações históricas, preservando-as e dando certa visibilidade a elas. 

Graças a sua função que é destinada ao comércio e lazer, acaba por impulsionar um fluxo 

grande pessoas, que podem vivenciar esse registro histórico. 

 

 

3. A CIDADE DE MARIALVA  

 

Com a implantação da cidade de Londrina, no estado do Paraná, em 1934 pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), muitas famílias migraram para o norte do 

estado, atraídas pelas terras que eram conhecidas por serem muito férteis. 

 
Esses desbravadores embrenhavam-se na mata virgem, construíam seus 
ranchos e formavam as primeiras lavouras. Enfrentavam toda espécie de 
dificuldades, com fibra e trabalho incansável venciam os obstáculos do 
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desbravamento. Entre tantos que aportaram na região no período 
compreendido entre 1936 a 1939, antes de cogitar-se a formação do 
patrimônio de Marialva, destacamos: Titoshi Myamoto, Conrado Bonifácio, 
João Gomes Redondo [...] e tantos Outros que iniciaram a formação da 
agricultura do município (MARIALVA, 1983, p. 2). 
 

Figura 2: Desbravadores da CTNP 

 

Fonte: acervo de Ricieri (2008). 

 

A cidade de Marialva foi idealizada pela CTNP em 1940, como um patrimônio locado 

em um trecho da estrada de terra entre Maringá e Mandaguari, na qual foram instalados os 

primeiros comércios e algumas casas, tornando-se o primeiro núcleo urbano do local. A terra 

de excelente qualidade, que atraiu pessoas desde 1936, foi o motivo do sucesso desse 

povoado, que cresceu em ritmo acelerado e em 6 anos Marialva tinha porte de cidade e por 

ação de moradores se tornou distrito de Mandaguari em 1947.  

 

Figura 3: Vista aérea de Marialva em 1947 

 

Fonte: acervo de Ricieri (2008). 
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O distrito começou a conquistar espaço na política, primeiro com alguns 

representantes na câmara municipal de Mandaguari. Depois, em 1950, o Sr. Francisco Silveira 

Rocha foi eleito como deputado estadual e teve papel importante na emancipação de 

Marialva, que conquistou o título de cidade em 14 de novembro de 1951. Em seguida, em 

1952, a posso de seu primeiro prefeito o Sr. Antônio Garcia Netto, e em 1953 foi elevada a 

comarca, tendo seu primeiro juiz de direito, Dr. Leandro de Freitas Oliveira. 

 

Figura 4: Primeiro prefeito, Sr. Antônio Garcia Netto 

 

Fonte: acervo de Ricieri (2008). 

 

Segundo Ricieri (2008), o café chegou em Marialva em 1937, com a chegada dos 

imigrantes japoneses. Nesse mesmo período, o café era a principal cultura do norte do paraná 

e da mesma forma se tornou a principal fonte de renda da cidade. 

 
Naquela década a cafeicultura estava no auge da vitalidade enquanto 
atividade econômica em Marialva e região. O café era, sem dúvida, a maior 
fonte de riqueza do município. Em 1954, o preço do produto no mercado 
internacional atingiu preço elevados, animando os produtores (RICIERI, 
2008, p. 43). 

 

Durante alguns anos, a produção de café aliada a produção de outros produtos da 

agropecuária em melhor escala, sustentaram a economia e as necessidades de seus modorres 
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Figura 5: Plantação de café no lugar da mata desmatada 

 

Fonte: acervo de Ricieri (2008). 

 

No entanto, em meados da década de 1960, o governo tomou medidas restritivas para 

diminuir a produção de cafeeira, que a essa altura estava produzindo mais que sua demanda e 

começou a gerar acúmulo. Dessa forma, alguns produtores substituíram o café pela produção 

de trigo, soja e a pela pecuária. Essas novas culturas exigiam propriedades maiores e 

investimento em maquinários, que eram essenciais para esses cultivos. Tais investimento 

eram viáveis apenas a grandes produtores, que começaram a incorporar pequenas 

propriedades, comprando e arrendando terras, buscando aumentar seu território de plantio. 

Segundo Ricieri (2008), mais um fator desestimulou a cafeicultura em Marialva, que 

foi as suscetíveis geadas nos anos de 1962 a 1981, tendo, entres elas, um intervalo de 

ocorrência de em média 3 anos, impossibilitando a recuperação das lavouras. Uma dessas foi 

um marco na história local e ficou conhecida como “ Geada Negra”, que aconteceu em 1975 e 

acabou com todos os cafezais, reduzindo a produção do ano seguinte a zero. Esses 

acontecimentos resultaram na redução das lavouras no período de 1970 a 1980  

 
Em consequência do novo modelo agrícola implantado, o Norte do Paraná 
teve entre 1970 e 1980 sua área de cultura do café reduzida de 409.380ha. 
para 189.520ha. Por sua vez, o município de Marialva teve sua área reduzida 
de 13.464ha. para 2.433ha. Portanto, uma redução de 81,9% 
(MAGAROTTO, 1977 apud RICIERI, 2008, p. 44). 

 
3.1 DE ARMAZÉM DE CAFÉ A MOINHO DE TRIGO  

 

No início do povoamento de Marialva, ainda na primeira década, várias maquinas de 

café se instalaram na cidade, devido ao começo da cultura e potencial de produção. Ricieri 

(2008) refere-se a essas indústrias do seguinte modo:  
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Era mesmo surpreendente a riqueza e vigor da recente cidade. Entre elas, 
Máquina Paulista, de Salim Chade, Cafeeira Brasil; cafeeira Riopar; 
Máquina Santo Antônio; Cafeeira Santa Maria, de Adena e Prati; Cafeeira 
Brasil, de Yto Ideo & Irmão; Comercial Ito Ltda; Toshio Ito – Mercantil 
Guaíra de café; Cafeeira e Cerealista Dracena, de Toyokazu Yamada; 
Máquina Massi; Máquina São João; Máquina Peres; Máquina Rui; Máquina 
do Aroldo e S.A. Levy Comissária e Exportadora de Café (RICIERI, 2008, 
p. 129).  
 

Dentre todas essas maquinas, destaca-se a S.A. Levy Comissária e Exportadora de 

Café, que foi a responsável pela construção de um armazém, inaugurado 1950, cuja edificação 

é um exemplar desse período e existe até os dias atuas, fazendo parte de toda a história do 

município.  

Esse armazém foi inserido em uma região entre o centro do povoado e o início de 

algumas terras produtoras de café, localização escolhida para facilitar o transporte, que na 

época, era dificultado principalmente em dias de chuva, pois as ruas eram terra e o solo de 

Marialva, composto de terra roxa com a água se torna muito escorregadia. Alguns moradores 

e visitantes apelidaram essa terra de “ Terra sabão”, por isso as ruas que ligam o armazém a 

avenida principal tem pouca inclinação em quase todo o trecho usado pelos caminhões.  

 

Figura 6: Estrada de “Terra Sabão” 

 

Fonte: acervo Ricieri (2008). 

 

O armazém esteve funcionando durante 25 anos e foi muito importante para a 

economia da época, que tinha como principal produto o café. Porém, após 10 anos de sua 

inauguração, em 1960, com o ápice da produção e com o estabelecimento da metida 
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preventiva, que restringia o plantio do café, fazem com que outras culturas começassem a 

ganhar força.  

Nesse contexto, nasceu a cerealista vitória e a máquina de arroz Tabajara, que foi 

fundada em 1966, por Antônio Pellegrin, com ajuda de seu filho Lourival Pellegrin. 

Posteriormente, em 1972, juntos com Francisco Limonta, genro de Antônio Pellegrin, criaram 

o Moinho Colonial, que moía trigo, o qual era considerado uma das primeiras “indústrias” de 

Marialva, implantada na Rua Formosa ao lado do armazém Levi. Essa indústria não podia 

comprar e vender o trigo, só podia moer para lavradores devido as leis da época.  

Em 1975, com a “Geada Negra” o armazém de café foi fechado e vendido para os 

donos do Moinho Colonial, que ampliaram o barracão e começaram a usar como armazém de 

cereais, que passou a se chamar Indústria e Comércio de Cereais Tabajara.  

 

Figura 7: Armazém 

 

Fonte: acervo do autor (2017).  

 

A indústria englobava o moinho e o armazém, até o ano de 1985, quando caiu a lei que 

dificultava a compra e a venda de trigo. Nesse ano, o Moinho Colonial foi fechado, 

desenvolvendo somente as atividades do armazém de cereais. Permaneceu assim até o ano de 

1991, quando o Antônio, Lourival e Francisco romperam a sociedade. Na divisão dos bens, o 

Francisco Limonta ficou com o armazém e com a edificação do moinho. No ano seguinte 

(1992), Francisco junto com seu filho Luiz Henrique Limonta reabrem a moinho de trigo, no 

lugar do armazém de cereais.  

No decorrer dos anos com o desenvolvimento urbano da cidade, o contexto onde a 

edificação estava inserida se modificou. Seu entorno que era composto, praticamente, por 
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chácaras e terrenos vazios, se tornou uma expansão da área central da cidade com predomínio 

de residências unifamiliares. 

O novo contexto em que a indústria Tabajara se encontrava não foi problema até o ano 

de 2010, quando um grupo de pessoas da região se reuniu e fez um abaixo-assinado, com o 

intuito de remover a indústria do centro. As assinaturas junto ao pedido foram levadas à 

justiça e os proprietários do moinho lutaram na justiça por sete anos para manter o 

funcionamento.  

Em 2013, começaram a construção de um novo moinho no contorno sul de Marialva 

(BR364 km 197). Após o término da obra e ao fechar uma sociedade com a Cocamar, em 

2016, os donos decidiram desativar o Moinho Tabajara. Em março de 2017 isso ocorreu, 

deixando uma estrutura de arquitetura singular e grandiosa em meio as residências.  

O Moinho carrega traços do estilo arquitetônico da fundação de Marialva, também faz 

parte da história e dos ciclos econômicos da cidade, tornando-se um registro histórico da 

mesma. Portanto, tornasse interessante a preservação desse exemplar, que por falta de uso e 

manutenção pode se tornar ruina.  

 

Figura 8: Exemplo de tipologia arquitetônica em Marialva, década 40 e 50  

 

Fonte: acervo Ricieri (2008). 
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Figura 9: Exemplo de tipologia arquitetônica em Marialva, década 40 e 50  

 

Fonte: acervo Ricieri (2008). 

 

Preservar nesse caso implica em registrar a história da cidade e da sua sociedade. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A partir dos estudos histórico sobre a cidade de Marialva, mais especificamente sobre 

a história do Moinho Tabajara no contexto socioeconômico da cidade, foi possível ver a 

importância de salvaguardar edificações antigas, sendo elas um documento que carrega dados 

históricos da economia, cultura e sociedade marialvense.  

Uma das abordagens que será adotada, levando em consideração a recente desativação 

do edifício e seu bom estado de conservação, diz respeito a destinar um novo uso para o local, 

o qual estimulasse a sua preservação. Tendo como exemplo o Mercadão de Maringá e sua 

reforma, almeja-se fazer o mesmo com o antigo Moinho Tabajara, a fim de garantir a sua 

permanência no contexto da cidade.  
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